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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 980017 Nr: 14128-94.2015.811.0041

 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: GILSON PINHEIRO DOS SANTOS

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

GERAIS

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

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 999515 Nr: 23226-06.2015.811.0041

 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: EDSON DE ALMEIDA

 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 974103 Nr: 11270-90.2015.811.0041

 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: DEUZO FASTO DE LARA, DURCE PEDROSO ALVES 

COSTA MARQUES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16449/O

 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$ 

655,46 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

242,03(duzentos e quarenta e dois reais e três centavos), para fins da 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 980592 Nr: 14367-98.2015.811.0041

 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: EUNICE CORDEIRO VASCO

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

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIBAMAR CUNHA - 

OAB:12.682-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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 991867 Nr: 19388-55.2015.811.0041

 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: FERNANDO CESAR SOUZA DE CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 
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trinta reais e oitenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1000253 Nr: 23580-31.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DORNELA NETO

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

GERAIS

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A, 

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250-A, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12333-MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 971032 Nr: 9733-59.2015.811.0041

 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: KAYRO VINICIUS DOS SANTOS NAZARIO

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

SEGURO S/A

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

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1172890 Nr: 41259-10.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A, MAGNO LEITE TEIXEIRA - OAB:22.378/MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

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

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

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

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.: 779854 Nr: 33347-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI BENJAMIN BORTOLON, CRISTIANE DE FARIAS 

BORTOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SOPHIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIS SUERLEY PERNOMIAN - 

OAB:7534, MARCOS DE SOUZA BOECHAT - OAB:152.805 OAB/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORMA AUXILIADORA MAIA 

HANS - OAB:4.467/MT

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

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

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

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.: 983270 Nr: 15509-40.2015.811.0041

 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: MAGNO MARQUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 
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Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318922 Nr: 21491-16.2007.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA CRUZ SEGURADORA S/A, LUIZ 

CARLOS DE AZEVEDO, ANTONIO CÁSSIO DOS SANTOS, ADEMAR LEAL 

DA SILVA, FRANCISCO JAVIER OLIVEROS PEREZ, JABIS DE MENDONÇA 

ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ CAMPOY - 

OAB:105186, ILANA CRISTINA DA SILVA - OAB:16636/MT, MARCIO 

ALEXANDRE MALFATTI - OAB:16.943-A

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

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

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

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$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$130,86(cento e trinta reais e oitenta e seis centavos), para fins da guia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391028 Nr: 26305-03.2009.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A, MARCO PATUANO, MARIO 

CESAR PEREIRA DE ARAÚJO, CARLOS EDUARDO MONTE ALEGRE TORO, 

BERTRAND YVES DOUET, MASSIMO TACCHELLA, PAULO SERGIO DE 

OLIVEIRA DINIZ, JORGE ALBERTO FIRPO, FABRIZIO RUTSCHMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO JOHANNES TROUW - 

OAB:121095/RJ, FÁBIO FRAGA GONÇALVES - OAB:117404/RJ

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

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

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

654,93 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos), 

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

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

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$241,50(duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), para 

fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente 

a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1028206 Nr: 35901-98.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEI APOLINÁRIO 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:5.736/O/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1173434 Nr: 41482-60.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS CLAUDINO RODRIGUES 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

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.: 857344 Nr: 59581-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINI CONCEÇÃO DE BARROS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 
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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.: 864052 Nr: 4870-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA BRAGA DIAS DA SILVA CERQUEIRA, 

MILTON VIZINI CORREA JUNIOR, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA - ME

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, LUCIO MAURO DANTAS - OAB:13712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6.218/MT

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

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

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

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.: 826022 Nr: 31980-05.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA DE MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901, CHRISTIANE DANDARA SIQUEIRA E SILVA - 

OAB:15964/MT, ERICA REGINA DE JESUS ALCOFORADO - OAB:19.130, 

GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, JOELMA DOS 

REIS RIBEIRO - OAB:17016/MT, THIAGO MOURA NASSER - OAB:18044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA 

- OAB:10.212, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:15.758-A/MT, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

1.380,06 (um mil e trezentos e oitenta reais e seis centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$690,03(seiscentos e noventa reais e três centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$690,03(seiscentos e noventa 

reais e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423471 Nr: 7863-52.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO MORAES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. V. FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILLY GOMES DA COSTA - 

OAB:15934, FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:18473-A OAB/MT, MOISES 

BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/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$ 

1.377,86 (um mil e trezentos e setenta e sete reais e oitenta e seis 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$659,43(seiscentos e cinquenta e 

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

custas e R$688,93(seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e três 

centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor 

correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que 

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. 

Fica cientificado de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 833952 Nr: 39320-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUSSANDRA FREITAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA, LARC ASSESSORIA E RECUPERADORA DE CREDITO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:8458/MT, WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE MARTINS FONTES - 

OAB:12953/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$ 

635,33 (seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

258,48(duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1139130 Nr: 27062-50.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GONÇALVES DE SOUSA

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

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

OAB:7.585/MT

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

OAB:8184-A
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 966392 Nr: 7557-10.2015.811.0041

 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: CAROLINE DA SILVA BRITO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

- OAB:16397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16.962/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1118660 Nr: 18175-77.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAGO DE ALMEIDA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983305 Nr: 15528-46.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR PEREIRA ARANTES JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 965597 Nr: 7220-21.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON DE ALBUQUERQUE ARAUJO

 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 - 

OAB:8506A

 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.: 1191454 Nr: 1864-74.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, 

FABIO HELENE LESSA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, luiz alexandre cristaldo - OAB:, MURILLO 

ESPINDOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680 

MT, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/O-MT, EUCLIDES 

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:266539-SP, FABRINA ELY GOUVÊA F. 

JUNQUEIRA - OAB:6.638

 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 
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(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.: 713956 Nr: 8810-72.2011.811.0041

 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: PEDRO KLOSOSKI JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAÚ ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

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

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

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

565,15 (quinhentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 151,72(cento e 

cinquenta e um reais e setenta 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.: 753038 Nr: 4921-76.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DA SILVA

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

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

SANTOS - OAB:12861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-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$ 

1.444,16 (um mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$722,08(setecentos e vinte e dois 

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

R$722,08(setecentos e vinte e dois reais e oito centavos), para fins da 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786725 Nr: 40633-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSSANDRO DA SILVA BARROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARCON - 

OAB:11340-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 877369 Nr: 15030-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENOR RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE GOGOLEVSKI FILHO - 

OAB:12.031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 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$ 

573,97 (quinhentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 160,54(cento e 

sessenta reais e cinquenta e quarto 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.: 794248 Nr: 559-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINHO ROBERTO ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 
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guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 968656 Nr: 8573-96.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEMOS SOUZA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 963281 Nr: 6147-14.2015.811.0041

 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: SANDERSON PRADO SALAZAR

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 991143 Nr: 19036-97.2015.811.0041

 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: JOSE PAULO ALVES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050226 Nr: 46536-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRA SOARES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECELAGEM AVENIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONE RUBENS DA SILVA 

GONSALES - OAB:MT - 17.665

 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$ 

723,98 (setecentos e vinte e três reais e noventa 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$ 310,55(trezentos e 

dez reais e cinquenta e cinco centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755013 Nr: 7012-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRO DE CARVALHO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ESPINDOLA VICTORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BELOTO 

MAGALHÃES DE ANDRADE - OAB:11.387/MT, IGOR MARTINS 

MAGALHÃES DE MELO - OAB:13141-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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730594 Nr: 26660-42.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO EVANGELISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV GAZETA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H CUBITZA - 

OAB:10742/MT, HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410

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

OAB:3213/MT

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

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

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

665,72 (seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos), a 

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

forma separada, sendo R$332,86(trezentos e trinta e dois reais e oitenta e 

seis centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

332,86(trezentos e trinta e dois 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.: 537267 Nr: 47830-36.2012.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA HIPOTECÁRIA UNIBANCO RODOBENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE CASTRO SANTOS, CRISTHIANE 

BORRO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 8.195-A, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:208972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MADALENA TEIXEIRA - 

OAB:13018

 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 569949 Nr: 7569-58.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO OTERO GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CELSO BIGNARDI, VINICIUS 

BIGNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE CARDOSO ALVES - 

OAB:122663/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT

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

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

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

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.: 954784 Nr: 2520-02.2015.811.0041

 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: ROBSON LUIZ DE CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NORBERTO GRANDER - 

OAB:13.669

 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$ 

562,78 (quinhentos e sessenta e dois reais e setenta 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$ 149,35(cento e 

quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712141 Nr: 5224-27.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL DA COSTA GUERRA FILHO

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

629,01 (seiscentos e vinte e nove reais e um centavo), 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$ 215,58(duzentos e 

quinze reais e cinquenta e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1104644 Nr: 12409-43.2016.811.0041

 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: DENILSON LOPES COSTA

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

LTDA, VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES ORIONE E 

BORGES - OAB:4.807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA BARBOSA 

ARRUDA - OAB:13346, RENATO JOSÉ CURY - OAB:154351/SP

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

devidamente INTIMADA à parte requerida VOLKSWAGEM DO BRASIL 

INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, 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, 
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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.: 732598 Nr: 28792-72.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIA CARVALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 916217 Nr: 40933-21.2014.811.0041

 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: MARIANA BARROS - ME, MARIANA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO AMÉRICO O. SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA MOREIRA BONS OLHOS 

VIEIRA - OAB:11029

 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.: 378818 Nr: 15025-35.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELY PONTES DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMAR HANNA JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCELIA BASTO DE SOUSA - 

OAB:9.841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO TARDIN - OAB:4479/MT, 

MIRCIELLY LAURA SANT'ANA DE SOUZA OJEDA - OAB:MT/ 16.753, 

Tertuliano Ojeda Torrilhas - OAB:16752

 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$ 

667,50 (seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta 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$ 254,07(duzentos e 

cinquenta e quatro reais e sete centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 544226 Nr: 25139-91.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO BENEDICTO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO TEIXEIRA OZI - 

OAB:172594/SP, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3.662-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERMANO JULIAN SOUZA - 

OAB:16205/MT, VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - OAB:4.501/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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 886693 Nr: 21049-06.2014.811.0041

 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: IVANILDO JESUS DE CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270430 Nr: 27808-78.2017.811.0041

 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: MARCIO EDUARDO DO NASCIMENTO, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

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

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

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

OAB:9229/MT

 Visto.A parte autora requer a reconsideração da decisão que julgou 

extinto o processo ante a ausência da emenda a inicial, sob o argumento 

de que, por um equívoco, a petição foi juntada nos autos principais (código 

1025409).Pois bem, no despacho proferido à fl. 09, foi determinada a 

intimação da parte autora para juntar aos autos o cálculo de atualização 

do crédito.Conforme mencionado na sentença proferida nos autos, a 

decisão de emenda a inicial foi efetivada via DJE nº 10183, publicada em 

23/01/2018, e portanto, tendo como prazo final o dia 15/02/2018. De fato, 

assiste razão ao requerente, tendo em vista que, conforme manifestação 

retro, ainda que tenha sido juntada em autos diverso, a petição de emenda 

foi protocolizada em 24/01/2018 (fl. 17), ou seja, em data anterior ao 

término do prazo estipulado (15/02/2018), de modo que dou 

prosseguimento ao feito.Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

FABIO RIBEIRO CORREIA, por dependência aos autos da recuperação 

judicial de OLHETE RESTAURANTE EIRELI – ME (Processo nº 

34536-09.2015.811.0041 – Código 1025409), que, conforme autoriza o 

§5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da 

LRF.Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.Com a contestação, intime-se o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005.Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos.Expeça-se o necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1296437 Nr: 7281-71.2018.811.0041

 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: GERMANO DA SILVA OLIVEIRA, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREFF RYCCELLY REINOSO DA 

SILVA - OAB:13932/MT, GUARACY CARLOS SOUZA - OAB:3287/MT, 

JOELMA DOS SANTOS FERREIRA - OAB:4851-B/MT, KARLLA 

PATRICIA SOUZA - OAB:5.264/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - 

OAB:14826, RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO - OAB:7635-E, TONY 

VITOR SANTOS SOUZA - OAB:10460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032/MT

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

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1211226 Nr: 8799-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REVERTON DE SOUZA BRITO, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR LEAL LOUREIRO - 

OAB:13.702 OAB MS, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 

9764-A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 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.: 1280901 Nr: 2126-87.2018.811.0041

 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: ANALICE DE MELO OLIVEIRA, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS CONSTRUÇÃO TELECOM E INFORMATICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, CLEOMAR FERREIRA SILVA - OAB:15.495-B

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

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

OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1244632 Nr: 19464-11.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDE LAURA DA SILVA BARBOSA, FABIOLA BRITO 

DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/O, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A, JOSÉ 

MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990, THAIS SVERSUT - OAB:

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1137786 Nr: 26472-73.2016.811.0041

 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: ELLYTS FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

EDMUNDO DA COSTA MARQUES FILHO, CHRISTIANO ALEXANDRE 

GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANO CABELEIREIROS E MAQUIAGEM 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO ALEXANDRE 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16123-A/MT, FERNANDO GARCIA 

BARBOSA - OAB:17.134-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCAO FERREIRA 

- OAB:11242, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4111-MT

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação de 

devedor do despacho do dia 14/02/2017, colaciono-o para tal fim: Visto. 

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10, da Lei 11.101/05, recebo como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES interposta por ELLYTS FACTORING E FOMENTO MERCANTIL 

LTDA por dependência aos autos da recuperação judicial URBANO 
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CABELEIREIROS E MAQUIAGEM LTDA ME (Processo nº 

19494-27.2009.811.0041 – Código 383763), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005. Assim, intime-se o devedor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 

12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando 

outras provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Anote-se. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público, voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1190412 Nr: 1549-46.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIAS LESSA ADVOGADOS, PAULO INACIO DIAS 

LESSA, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE OLVEPAR DA AMAZÔNIA 

S/A IND. E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, JOÃO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246, 

KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP, MONIQUE 

HELEN ANTONACCI - OAB:316885, PAULO INACIO DIAS LESSA - 

OAB:13.887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1185151 Nr: 45558-30.2016.811.0041

 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: VALMY PEREIRA DE MAGALHÃES, BRUNO CARVALHO 

DE SOUZA

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

LTDA.

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

OAB:MT 19.198, DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - OAB:15497, 

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO - OAB:8962

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

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

 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.: 1211227 Nr: 8800-18.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMÁRIO DE SOUZA BRITO, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR LEAL LOUREIRO - 

OAB:13.702 OAB MS, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 

9764-A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 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.: 1282343 Nr: 2505-28.2018.811.0041

 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: JOSE MARIO BORGES DA SILVA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

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

OAB:3287/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 

9764-A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 115873 Nr: 5446-73.2003.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, EDSON 

TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT, 

OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:8896/MT, JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B

 Visto.

ABRA-SE vista da presente AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO à 

SÍNDICA TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELLI pelo prazo de 10 

(dez) dias úteis

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1190795 Nr: 1651-68.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZIZ PEREIRA 

FILHO - OAB:5581/RO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

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

OAB:7.187/MT

 Impulsiono os autos e procedo a intimçao da parte autora para que traga 

aos autos documentos capazes de demonstrar de maneira pormenorizada 

a origem e o caculo atualizado do seu credito até a data do pedido de 

Recuperação Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 734752 Nr: 31071-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA CURSINO FERRAZ, MILTON VIZINI 

CORREA JUNIOR, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 
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MIRANDA - OAB:9779, Célia Regina Cursino Ferraz - OAB:3.020/MT, 

JOSÉ CARLOS CUNHA FERRAZ - OAB:3050-MT, RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação da parte 

autora, promovo sua republicação para tal fim: "Habilitação de crédito 

trabalhista formulado por Ana Claudia Cursino Ferraz em face de Texas 

Construções e Incorporações Ltda. (...) No presente caso, observa-se 

que a requerente instruiu seu pedido somente com a certidão de crédito, 

além de ter apresentado o valor de seu crédito em descompasso com o 

previsto no art. 9º, II da LRF. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 

do NCPC, intime-se a requerente para que, no prazo de 15 dias, emende a 

inicial, juntando aos autos os seguintes documentos: a)documentos 

pessoais, inclusive cópia da CTPS, b) declaração de hipossuficiência; c) 

comprovante de endereço; d) cópia da sentença que constituiu o crédito 

(ou ata da audiência de conciliação, se for o caso); e) certidão do trânsito 

em julgado; e f) cálculo pormenorizado da justiça especializada.

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

corresponde à distribuição do pedido de recuperação judicial (art. 9º, II, da 

LRF), bem como discriminar pormenorizadamente as verbas 

correspondentes a FGTS, INSS e IRPF, se aplicável, a fim de propiciar a 

adequada prestação jurisdicional. Em caso de descumprimento da 

determinação acima, venham os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. (...)"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 433122 Nr: 12683-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S.A, TOTVS S/A, 

EUCATECA FLORESTAL S. A., BANCO DO BRASIL S/A, BOA SAFRA 

TURISMO LTDA - ME

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

OAB:9.237/MT, NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - OAB:88807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, 

PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571/MT, PEDRO PAULO 

WENDEL GASPARINI - OAB:115712/SP, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 Vistos.

Trata-se de Recuperação Judicial proposta por AP Serviços Agronômicos 

Ltda. e outros.

1. Defiro o pedido de fls. 9178/9179, e, considerando a constituição de 

novo patrono pelas recuperandas à fl. 9196, retifique-se na capa dos 

autos para que todas as publicações sejam em nome do Dr. Nicolas 

Franco Böhmer, OAB/RS nº 88.807.

2. Intime-se o Administrador Judicial para se manifestar, no prazo de 5 

(cinco) dias, acerca das petições de fls. 9105/9107; 9108/9153, 

9154/9158 e 9159/9177.

 3. Após, manifestem as recuperandas no mesmo prazo.

4. Atendidas todas as providências acima determinadas, colha-se o 

parecer do representante do Ministério Público e, em seguida, faça 

conclusão dos autos.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003689-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (AUTOR)

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (AUTOR)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A (AUTOR)

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (AUTOR)

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (AUTOR)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS (AUTOR)

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR)

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY RAMPEL (RÉU)

D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (RÉU)

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (RÉU)

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (RÉU)

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (RÉU)

YARA CAROLINA DINIZ COSTA (RÉU)

LUIS RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

EVERTON PEREIRA CAMILO (RÉU)

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. (RÉU)

MARA SOUZA GALIANO (RÉU)

PIO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

INSTITUTO EUVALDO LODI (RÉU)

JULLY ENNY DE SOUZA (RÉU)

IRMAOS RODOPOULOS LTDA (RÉU)

VALDECY PEREIRA DE SOUSA (RÉU)

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (RÉU)

CLARO S.A. (RÉU)

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

RESITEC - INDUSTRIA DE PIAS DE MARMORE SINTETICO LTDA - EPP (RÉU)

Credores (RÉU)

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

GASPAR HELENO ANDRE (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE OAB - 

SP170014 (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

EDUARDO SILVA GATTI OAB - SP234531 (ADVOGADO)

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO)

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO)

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO)

LUCIANO BENETTI TIMM OAB - RS37400 (ADVOGADO)

RAFAEL BICCA MACHADO OAB - SP0354406A (ADVOGADO)

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT0011734A (ADVOGADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

GUILHERME BARBOSA MESQUITA OAB - DF30417 (ADVOGADO)

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO)

GUSTAVO TOSI OAB - DF28498 (ADVOGADO)

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO)

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT0012399A (ADVOGADO)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO)

OMAR MOHAMAD SALEH OAB - SP266486 (ADVOGADO)

DIOGO SAIA TAPIAS OAB - SP313863 (ADVOGADO)

GERSON TOME TREVISOL OAB - MT0019424A-O (ADVOGADO)

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR OAB - SP0154733A (ADVOGADO)

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT0013094A-B (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

Bradesco S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO)

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 
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(ADVOGADO)

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

BRUNO PEREZ SANDOVAL OAB - SP324700 (ADVOGADO)

LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA OAB - SP324000 

(ADVOGADO)

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

ITAU UNIBANCO S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico n. 1003689-02.2018.8.11.0041. Vistos. Recuperação 

judicial de Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A e outras. 

1. Cumpra-se integralmente a decisão de id. 13291865. 2. Quanto ao pleito 

de id. 13312534 intimem-se as recuperandas para, em 05 dias, 

colacionarem a certidão atualizada do imóvel matrícula nº 175718, do 6º 

Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT. Em igual prazo, 

deverão pronunciar-se acerca do parecer da administradora judicial de id. 

13460686, juntando eventuais documentos complementares pertinentes. 

Após, vista ao Ministério Público, oportunidade em que também caberá 

pronunciar-se quanto ao item 15 da decisão de id. 13291865. 3. 

Cientifique-se a administradora judicial sobre o petitório de i. 13457186, 

para, em 05 dias, manifestar-se sobre a essencialidade dos imóveis de 

matrículas nº 79.947 e 79.948. 4. Indefiro os pedidos de ids. 13433159 

(Wanderley Rampel), 13417880 (Resitec – Indústria de Pias de Mármore 

Sintético Ltda.- Epp), 13319951 (Gaspar Heleno Andre), 13292456 (Mara 

Souza Galiano), 13286508 (Jully Enny de Souza) e 13450166 (Claro S/A), 

cabendo a cada qual promover o pedido por meio de incidente distribuído 

por dependência ao processo recuperacional, nos termos do parágrafo 

único do art. 8º c/c art. 13, parágrafo único e art. 10, § 5º, da LRF. 5. 

Defiro os pedidos de id. 13424577, 13330791, 13297985, 13298129 e 

613412786, devendo a Secretaria anotar o necessário. Após, conclusos 

para deliberações. Intime-se. Às providências. Cuiabá, 04 de junho de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1012851-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES DE SOUZA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA GAMA MARTINS OAB - MT13012/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Vistos. Este processo tramita via sistema PJE e foi distribuído por 

dependência/conexão aos autos código nº 985434, que tramita 

fisicamente nesta Vara. Em resposta a consulta formulada pelo Setor de 

Distribuição desta comarca à Presidência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, expediente nº 0167203-48.2016.8.11.00001, o e. Tribunal 

determinou que “os processos distribuídos por conexão ou dependência 

naqueles processos já distribuídos fisicamente, deverão ser considerados 

como um incidente processual. Logo, todos os incidentes relacionados 

aos processos que tramitam fisicamente deverão tramitar fisicamente, até 

seu arquivamento”. Portanto, como este caso se amolda as termos da 

aludida orientação, intime-se a parte autora para, em 15 dias, promover a 

redistribuição deste feito de modo físico, por dependência ao processo 

código nº 985434, devendo, ainda, comprovar a redistribuição nestes 

autos, em igual prazo. Comprovado o cumprimento da referida ordem, 

certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de junho de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1012415-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALMEIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA GAMA MARTINS OAB - MT13012/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Vistos. Este processo tramita via sistema PJE e foi distribuído por 

dependência/conexão aos autos código nº 985434, que tramita 

fisicamente nesta Vara. Em resposta a consulta formulada pelo Setor de 

Distribuição desta comarca à Presidência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, expediente nº 0167203-48.2016.8.11.00001, o e. Tribunal 

determinou que “os processos distribuídos por conexão ou dependência 

naqueles processos já distribuídos fisicamente, deverão ser considerados 

como um incidente processual. Logo, todos os incidentes relacionados 

aos processos que tramitam fisicamente deverão tramitar fisicamente, até 

seu arquivamento”. Portanto, como este caso se amolda as termos da 

aludida orientação, intime-se a parte autora para, em 15 dias, promover a 

redistribuição deste feito de modo físico, por dependência ao processo 

código nº 985434, devendo, ainda, comprovar a redistribuição nestes 

autos, em igual prazo. Comprovado o cumprimento da referida ordem, 

certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de junho de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012517-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANE FERNANDA DA COSTA E SILVA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA GAMA MARTINS OAB - MT13012/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Vistos. Este processo tramita via sistema PJE e foi distribuído por 

dependência/conexão aos autos código nº 985434, que tramita 

fisicamente nesta Vara. Em resposta a consulta formulada pelo Setor de 

Distribuição desta comarca à Presidência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, expediente nº 0167203-48.2016.8.11.00001, o e. Tribunal 

determinou que “os processos distribuídos por conexão ou dependência 

naqueles processos já distribuídos fisicamente, deverão ser considerados 

como um incidente processual. Logo, todos os incidentes relacionados 

aos processos que tramitam fisicamente deverão tramitar fisicamente, até 

seu arquivamento”. Portanto, como este caso se amolda as termos da 

aludida orientação, intime-se a parte autora para, em 15 dias, promover a 

redistribuição deste feito de modo físico, por dependência ao processo 

código nº 985434, devendo, ainda, comprovar a redistribuição nestes 

autos, em igual prazo. Comprovado o cumprimento da referida ordem, 

certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de junho de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1012514-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILA CAROLINA DE AMORIM COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA GAMA MARTINS OAB - MT13012/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Vistos. Este processo tramita via sistema PJE e foi distribuído por 

dependência/conexão aos autos código nº 985434 que tramita fisicamente 

nesta Vara. Em resposta a consulta formulada pelo Setor de Distribuição 

desta comarca à Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

expediente nº 0167203-48.2016.8.11.00001, o e. Tribunal determinou que 

“os processos distribuídos por conexão ou dependência naqueles 

processos já distribuídos fisicamente, deverão ser considerados como um 

incidente processual. Logo, todos os incidentes relacionados aos 

processos que tramitam fisicamente deverão tramitar fisicamente, até seu 

arquivamento”. Portanto, como este caso se amolda as termos da aludida 

orientação, intime-se a parte autora para, em 15 dias, promover a 
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redistribuição deste feito de modo físico, por dependência ao processo 

código nº 985434, devendo, ainda, comprovar a redistribuição nestes 

autos, em igual prazo. Comprovado o cumprimento da referida ordem, 

certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de junho de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000297-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LILA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ARMANDO DE OLIVEIRA ABREU JUNIOR OAB - SC9679 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Vistos. Este processo tramita via sistema PJE e foi distribuído por 

dependência/conexão aos autos código nº 313248 que tramita fisicamente 

nesta Vara. Em resposta a consulta formulada pelo Setor de Distribuição 

desta comarca à Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

expediente nº 0167203-48.2016.8.11.00001, o e. Tribunal determinou que 

“os processos distribuídos por conexão ou dependência naqueles 

processos já distribuídos fisicamente, deverão ser considerados como um 

incidente processual. Logo, todos os incidentes relacionados aos 

processos que tramitam fisicamente deverão tramitar fisicamente, até seu 

arquivamento”. Portanto, como este caso se amolda as termos da aludida 

orientação, intime-se a parte autora para, em 15 dias, promover a 

redistribuição deste feito de modo físico, por dependência ao processo 

código nº 313248, devendo, ainda, comprovar a redistribuição nestes 

autos, em igual prazo. Comprovado o cumprimento da referida ordem, 

certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de junho de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000245-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILENE FLORES SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ARMANDO DE OLIVEIRA ABREU JUNIOR OAB - SC9679 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Vistos. Este processo tramita via sistema PJE e foi distribuído por 

dependência/conexão aos autos código nº 313248 que tramita fisicamente 

nesta Vara. Em resposta a consulta formulada pelo Setor de Distribuição 

desta comarca à Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

expediente nº 0167203-48.2016.8.11.00001, o e. Tribunal determinou que 

“os processos distribuídos por conexão ou dependência naqueles 

processos já distribuídos fisicamente, deverão ser considerados como um 

incidente processual. Logo, todos os incidentes relacionados aos 

processos que tramitam fisicamente deverão tramitar fisicamente, até seu 

arquivamento”. Portanto, como este caso se amolda as termos da aludida 

orientação, intime-se a parte autora para, em 15 dias, promover a 

redistribuição deste feito de modo físico, por dependência ao processo 

código nº 313248, devendo, ainda, comprovar a redistribuição nestes 

autos, em igual prazo. Comprovado o cumprimento da referida ordem, 

certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de junho de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 355596 Nr: 26078-47.2008.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS DE SOUZA MEIRELLES, YARA 

HUNGRIA DE SOUZA MEIRELLES, NOVO RUMO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRÇO RIBEIRO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ANGELIKA CAMPOS ASSAÓKA - OAB:9325/MT, 

DIOGO DOUGLAS CARMONA - OAB:751/MT, IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB: 5.719-B, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A/MT, NEUZA MARIA 

DA SILVA - OAB:12643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16173/O

 Desta feita, presentes os requisitos da posse e comprovado o 

cometimento do esbulho, nos termos do art. 487, I, do CPC e art. 1.196 do 

CC, acolho o parecer ministerial e JULGO PROCEDENTE o pedido de 

reintegração de posse proposto por João Carlos de Souza Meirelles e 

Yara Hungria de Souza Meirelles a fim de serem reintegrados no Lote 73, 

localizado dentro da Fazenda Purunga, localizada no Município de 

Aripuanã/MT e, por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE O pedido 

contraposto formulado por Cirço Ribeiro da Rocha.Condeno a parte ré ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, desde 

já, arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º do CPC. Condenação que mantenho suspensa, por 

05 (cinco) anos, em razão dos benefícios da gratuidade judiciária que, 

desde já concedo, nos termos do 98 do CPC.INTIMO as partes, via DJE, 

desta decisão.Certifique-se o trânsito em julgado e, não havendo 

requerimentos, arquive-se com as cautelas de praxe.Autorizo o 

desentranhamento de documentos originais, devendo-se manter cópias.Dê 

ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1293936 Nr: 6165-30.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRINHA DE PAULA MONTEIRO, TEREZINHA DE 

PAULA MONTEIRO, JOSÉ MIRANDA GIL DOS SANTOS, JOSÉ PEREIRA DA 

ROCHA, JUVENAL MENEZES SOBRINHO, ADELAIDE CASSIANO DE 

OLIVEIRA, ALTAMIRO NUNES COELHO, ORENILDO APARECIDO DE BRITO, 

MARIA RODRIGUES DE BRITO, THAIS APARECIDA ROSSONI AMBRÓSIO, 

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS, ALCEDIR MOREIRA DA SILVA, JOSÉ 

NESTOR BASTOS, MARLENE LOURENÇO DA SILVA, MARIA APARECIDA 

DE BRITO, CELSO SANTOS PEREIRA, ADILSON FERREIRA DA SILVA, 

LEANDRO JOSÉ DE SANTANA, CREUZA MARIA DOS SANTOS, CYNTHIA 

KENIA SILVA SANTANA, SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA, 

ROSEMILDO CAETANO DE SOUZA, JOSÉ MEDEIROS, ADILSON 

HERCULANO MONTEIRO, AILTON DOS SANTOS BARROS, AILTON PAULO 

DA SILVA, IVANZELIA RODRIGUES DA SILVA, ERISSON VALERIO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEI VELASCO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAGALHA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 17.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimo as partes para a audiência de tentativa de conciliação a se realizar 

no dia 08/6/2018 às 14h30min, conforme determinado nos autos de 

reintegração de posse.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 419475 Nr: 5812-68.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANE SILVA DE OLIVEIRA, OSNY 

SEBASTIÃO ARAÚJO GONÇALVES, EVANDRO, JOSOALDO S. DE 

OLIVEIRA, JUCINÉIA, MARIA, NENÊ DE TAL, ADEMIR NEVES DO 

NASCIMENTO, Réus Inominados Citados por Edital, LUIZ PAULO SILVA DE 
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ALMEIDA LINO, LUCINEIA CAPISTRANO DIAS, JOSÉ MARCIO RAMOS DA 

SILVA, ANIVAEL JUNIOR SILVA, EVERSON BARROS DE SIQUEIRA, 

JOAQUIM VIDAL DA SILVA, SANDRO EVANGELISTA PRUDENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547, ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:10.508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT, CASSIANE LIDIA PACHECO - 

OAB:11.023/MT, Mircielly Laura Sant Ana de Souza Ojeda - 

OAB:16.753, MIRCIELLY LAURA SANT'ANA DE SOUZA OJEDA - 

OAB:16753, SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:9.225/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 ADVOGADA CASSIANE 

LIDIA PACHECO para tomar ciência do despacho/decisão abaixo 

transcrito:

"(...) Intime-se a advogada do réu José Marcio da Silva de Lima para 

apresentar memoriais, bem como justificar porque não compareceu a 

audiência do seu cliente, apesar de intimada, sob pena de ser 

encaminhada informação para o Conselho de Ética da OAB/MT. "

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1128195 Nr: 22265-31.2016.811.0041

 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: ADOLPHO MELLÃO CECCHI, MARIA CAROLINA 

ARANTES CECCHI, LUCIANA MELLÃO CECCHI MARIUTTI, CLÁUDIO 

ALBERTO MARIUTTI, MARTHA MELLÃO CECCHI DE OLIVEIRA, RENATO 

MOREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR DE TAL, ADMILSON ALVES, RÉUS 

INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:18287, IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:21.066/MT, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - 

OAB:13.701, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT, 

NATHALIA APAECIDA CORDEIRO DOS SANTOS - OAB:, PEDRO 

FRANCISCO SOARES - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

Certifico que impulsiono os presentes autos para intimação da parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, para, querendo, apresentar, no 

prazo legal, impugnação à contestação apresentada pelo requerido às fls. 

421/422.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1091827 Nr: 6968-81.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIANA CORREA BAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DE SOUZA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20.565/MT, PLINIO JOSÉ DE SIQUEIRA NETO - OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838/MT, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12.561

 “Ex positis”, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

o pedido de reintegração de posse formulado por KATIANA CORREA 

BAIA, contra NELSON DE SOUZA ALMEIDA, tendo por objeto o imóvel 

localizado na Rua C, n°31, Condomínio Residencial Flor do Cerrado, 

Cuiabá-MT, ratificando a decisão liminar proferida às fls. 102/104.Condeno 

o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, honorários 

advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º c/c 86 parágrafo único do CPC, mas mantenho suspenso, 

pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.Intimem-se 

as partes.Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, 

após, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. Preclusa a via 

recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, após, arquivem-se os 

autos, com as formalidades de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 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 do Provimento 56/2007-CGJ, item 

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido(s) Mandado(s) e a Parte 

Requerida tem o prazo de CINCO DIAS para depositar a diligência do 

Oficial de Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou 

providenciar os meios necessários a sua condução ao(s) local(is) da(s) 

intimação(ões). Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 720668 Nr: 16105-63.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER TRABACHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRANTE ALVES DE SOUZA, SILAS 

CAETANO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA DINIZ RIBEIRO - 

OAB:16544, JOSÉ ANTONIO ARMOA - OAB:10372-B/MT, SIDNEI 

GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO - OAB:6173, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - 

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

CAVALCANTI BATISTA - OAB:MT 5.868, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868A, WILSON PEAGUDO DE FREITAS - OAB:1101/MT

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

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido(s) Mandado(s) e a Parte 

Autora tem o prazo de DOIS DIAS para depositar a diligência do Oficial de 

Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou providenciar os 

meios necessários a sua condução ao(s) local(is) da(s) intimação(ões). 

Nada mais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 759322 Nr: 11617-31.2012.811.0041

 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: JUSCELINO GERALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE BOM DESPACHO 

DANTAS BORGES - OAB:13.274

 Isto posto, nos termos do art. 561 e 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente reintegração 

de posse ajuizada por JUSCELINO GERALDO DOS SANTOS contra JULIO 

CESAR DUTRA, ante a ausência de comprovação dos pressupostos 

exigidos na norma processual.Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios 

que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante o baixo valor atribuído à 

causa, nos termos do artigo 84, § 2º e § 8º do CPC, cuja cobrança ficará 

SUSPENSA pelo prazo de 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 
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julgado da decisão e observado os requisitos do § 3º do art. 98 do 

CPC.INTIMO as partes, via DJE, da presente decisão. Preclusa a via 

recursal e, não havendo requerimento, arquive-se após as baixas e 

providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 805055 Nr: 11522-64.2013.811.0041

 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: NESTOR WALLAUER, TEUGENE SMAIOTTO 

WALLAUER, ODEGAR JUNG, LADY JUNG, ALBERTO FREESE, NILVI 

FREESE, ARLINDO KNOP, HEDY SNOP, SONIA JOST WALLAUER, 

CLAUDIO WALLAUER, CELSO WALLAUER, CLARISSE JOST WALLAUER, 

CLACIO WALLAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO IVO LIEL, APARECIDA MARIA 

APONE, CAMILO SEMORESING, IVO MARKMOOOM, AURI MARKOON, 

EDMUNDO WENTZ, ERNESTRO GUILHERME KELLER FILHO, GERCINO 

BRAZ DA ROCHA, IEDA MARIA RIBEIRO FROIS, ISILDA BECKER, JULIO 

CALDEIRA FROIS, LIBORIO BRAU, LUCIO ANTONIO P. DE REZENDE, RUI P. 

DE REZENDE, MANOEL SILVESTRE DE SOUZA, OTAIR LUIZ FERREIRA, 

RENATO DE FREITAS, RUDI MARKMOONM SILVIO LAURO, ILMO WALDIR, 

EMMO MARKMOON, SILAS LUIZ DE SOUZA, WANDERLEI FERREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galeno Chaves da Costa - 

OAB:11902-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, 

querendo, SE MANIFESTAR NA FASE DO ART. 351 CPC. Nada mais.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1129063 Nr: 22616-04.2016.811.0041

 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: RRR, RRR, ROSEMEYRE RODRIGUES ARAUJO DE 

AMORIM, RRR

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 (...) Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por RIULLE 

RODRIGUES ROCHA, RAFAELLE RODRIGUES ROCHA e RUBYA 

RODRIGUES ROCHA, neste ato representados por sua genitora 

ROSEMEYRE RODRIGUES ARAUJO DE AMORIM, em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, para 

condenar a requerida ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, 

desde a data do evento danoso (09.04.2013), com incidência de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da 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.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1031020 Nr: 37273-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA

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

ADALBERTO FERRARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUIDA RODRIGUES FREIRE - 

OAB:11502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Processo n. 37273-82.2015.811.0041

 Código 1031020

Vistos.

Frente a certidão de fl. 40, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

28.06.2018, às 09:00 horas, que será realizada na sala 08 da Central de 

1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum.

Intime-se o requerente pessoalmente “por oficial de justiça”, intime-se o 

requerido para comparecer na audiência, com as mesmas considerações 

do despacho de fl. 34.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de maio de 2.018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 828025 Nr: 33884-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ALVES DE SOUSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA FERNANDA GUIMARÃES 

GREFFE - OAB:13868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 Vistos.

Leve a efeito a Secretaria deste Juízo a determinação contida no 

despacho de fl. 303, expedindo o competente alvará para levantamento da 

parte incontroversa.

Sem prejuízo, manifeste-se a parte exequente acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pela parte executada às fls. 

304-311.

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 798529 Nr: 4918-87.2013.811.0041

 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: JESSICA PEREIRA KUHN, JPK, JPK, JCPK, VPK, 

CLARICE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO DE 

CUIABA, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7.229-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3213/MT, WESSON 

ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - OAB:2409-A/MT

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 992-993, de restituição do prazo da decisão de fls. 

990-991, que rejeitou os embargos declaratórios opostos em face da 

decisão de fls. 971-972, cujo prazo recursal deverá ser contado da 

publicação deste despacho.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dando-se prosseguimento ao 

feito mediante o seu impulsionamento para a produção da prova pericial 

deferida, cujo comprovante de depósito do valor dos honorários periciais 

foram acostados às fls. 1.001-1.003.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 19 de 508



 Cod. Proc.: 1142572 Nr: 28548-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL DOMINGUES MOREIRA GALVAO, TAMIRYS 

DOMINGUES MOREIRA

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

IMPORT CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIANA MARIA 

FANTINATO VIEIRA E JENEZERLAU - OAB:8464/MT, JACÓ CARLOS 

SILVA COELHO - OAB:15.013-A, NADSON JENEZERLAU SILVA 

SANTOS - OAB:11623-A

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a obrigação pecuniária 

decorrente do acordo entabulado entre as parte e homologado por 

sentença foi devidamente satisfeito pela parte executada.

É o relatório. Fundamento e decido.

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido.

Posto isto, declaro a obrigação satisfeita, extinguindo o este cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providências. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 332156 Nr: 2928-37.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO E ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA 

- OAB:4499/MT

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Vistos.

Expeça-se alvará em favor da parte exequente que advoga em causa 

própria, nos moldes do que determinado anteriormente no despacho de fls. 

394, bem como ultimem-se as determinações nele contidas, intimando-se a 

parte exequente para manifestar-se acerca da satisfação da obrigação, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de presunção da sua 

ocorrência e extinção do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 24831 Nr: 12845-27.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAÚ S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCY MARA BORGES SANTOS-ME (TURINHA 

DO BARULHO), TEREZINHA BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482, JÚLIO DE 

CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787

 Vistos.

Proceda a Secretaria deste Juízo a vinculação a este feito dos valores 

penhorados através do sistema Bacenjud às fls. 110 e 190.

Sem prejuízo, informe a parte exequente os dados bancários para 

levantamento dos referidos valores, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ultimadas as providências acima, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 803409 Nr: 9867-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON ALMEIDA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Vistos.

Defiro o levantamento do valor do débito tido por incontroverso de R$ 

22.099,81, devendo ser expedido para tanto o competente alvará em favor 

da advogada da parte exequente, a qual possui poderes para tanto (fl. 

24), constando os dados bancários informados (fl. 285).

Sem prejuízo, diante da existência de valor controvertido, determino a 

remessa dos autos ao Contador Judicial para elaboração de cálculo 

demonstrativo atualizado e discriminado do débito, levando em 

consideração para tanto a garantia do Juízo mediante o depósito em 

5/4/2018 do valor incontroverso de R$ 29.872,68.

Em seguida, manifestem-se as partes sobre ele, querendo, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias.

Após, venham-me conclusos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 776415 Nr: 29727-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA DE ABREU CAVALVANTI, ANTONIO EDISON 

RODRIGUES, ANTONIO EDUARDO TAVARES COUTO, ANTONIO 

FRANCISCO FERREIRA, APARECIDA MARIA APONE, BENTO ABREU LUZ, 

CLEIDE GAUDÊNCIO SILVA, EDUARDO LUCAS DA SILVA, CLAUDINA 

MONTALVÃO GUEDES, ADEMIR AUGUSTO DE FREITAS, CIDERME ALVES 

DUARTE, CELIA REGINA MAZZER CUNHA, EDI ISMAEL DE FREITAS, 

EDMAR CHAVES, ERIKA HITOMI YAMAMOTO, IRLANA REGINA 

GAJARDONI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

O Superior Tribunal de Justiça por meio do Agravo em Recurso Especial 

Nº 1.257.168 - MT (2018/0049024-4), determinou a devolução dos 

presentes autos, bem como a sua suspensão pelo prazo de 24 (vinte e 

quatro) meses, para a adesão ou não do acordo homologado pelo 

Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental ( ADPF) nº 165, Relator o Ministro Ricardo 

Lewandowski, DJ nº 45 do dia 09/03/2018.

Cumpra-se a referida determinação.

Mantenha-se a suspensão com a anotação do devido código (191).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 741750 Nr: 38593-12.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIMAR SOUZA DIAS VENANCIO, RENNYELLE DIAS 

VENANCIO, RENNAN DIAS VENANCIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIESER DA SILVA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

OAB:MT 7670, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Vistos.

Em análise aos autos, verifico que assiste razão à executada (fls. 
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180/181).

Desta feita, intimem-se os exequentes Rennan Dias Venâncio e Renyelle 

Dias Venâncio pessoalmente para regularizar a representação processual 

nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 218, § 3°, NCPC), juntando o 

respectivo instrumento de procuração.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 353076 Nr: 23489-82.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON LUIZ PINTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANINGUT - OAB:10.964-B

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 Código 353076

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 478).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 373605 Nr: 10099-11.2009.811.0041

 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: MARCOS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT

 Processo n. 10099-11.2009.811.0041

Código 373605

Vistos.

Verifico que à fl. 369, a executada colacionou comprovante do pagamento 

espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento de extinção 

do feito.

O exequente se manifestou à fl. 371 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 12.233,19 (doze mil duzentos e trinta e três reais e 

dezenove centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 371 Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 825233 Nr: 31244-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM VENANCIOS BUENO DE ALMEIDA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 825233

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 119/121).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1009816 Nr: 27494-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONE DOS SANTOS CARVALHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY MAYARA DA PENHA 

NOVAIS ASSUNÇÃO - OAB:17547/O, SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

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

OAB:12.903/MT, RAYANNY L. MIRANDA NOCETI - OAB:18652

 Processo n. 27494-06.2015.811.0041

Código 1009816

Vistos.

Verifico que à fl. 165, a executada colacionou comprovante do pagamento 

voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de extinção do 

feito.

O exequente se manifestou à fl. 167 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 4.465,75 (quatro mil quatrocentos e sessenta e cinco 

reais e setenta e cinco centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 167. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 434370 Nr: 13429-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON BATISTA DE QUEIROZ, ANTONIO ARGENTON, 

ESPOLIO DE ANTONIO GARCIA, JOÃO DEOLIVAR GARCIA, ANTONIO 

MARCILIO, DURVALINO SERRANO, EUNICE FERNANDES GOMES, ESPOLIO 

DE LUIZ HUFFEI HASSEGAWA, JANDIRA LOPES HASSEGAWA, MARCIA 

ROSANA RODRIGUES, MARISIO RODRIGUES DE GODOY, VALDECI MOTA 

NOVAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II e 

em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 450862 Nr: 23336-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO VASSELI, ALBERTO FRANCISCO FRITSCH, 

CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, DIRCEU PROVENZI, JOÃO BATISTA 

RIBEIRO, JOSIAS DE LIMA, ROGERIO PIOVEZAN PEZZIN, SEBASTIÃO LUIZ 

DA SILVA, SERAFIM DE SOUZA MENDES, YUKIO SHIBUKAWA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

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

- OAB:10133/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, 

PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II e 

em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.
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Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 453080 Nr: 25042-96.2010.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA DE LOURDES GOMES NICODEMOS E MILTON 

SOARES NICODEM, MARIA JOSÉ SERRÃO, LEILA MARIA LIMA 

CASTRILLON, LOURENÇO FRANCISCO DE SOUZA, PEDRO GONÇALVES 

BIZERRA, ROOSEVELT SILVA, ROQUEVAN ROCHA DE ALMEIDA, 

ROSELENE APARECIDA DIAS, VICTOR MANUEL ALEIXO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANECLÉIA MARTINS XAVIER - 

OAB:39.743/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMÃO - OAB:OAB/DF 33.327, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II e 

em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 458254 Nr: 28261-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILI MARIA ISOTON DA SILVA, MARIA CATARINA 

RODRIGUES DE MORAIS, NÉLIA BENEDITA DE CARVALHO TEIXEIRA, 

ZULEICA DE BARROS DA SILVA, MARIA DAS DORES DE LIMA, ANTENOR 

TAVARES, NILTON MORENO, NIDIA LOPES, SARA DE JESUS FAVERO, 

MOACYR DE ARAÚJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT, JANECLÉIA MARTINS XAVIER - 

OAB:39.743/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A OAB/MT, VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA 

- OAB:MT/ 16708

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II e 

em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 467798 Nr: 34476-12.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: ADEUSMAR MESSIAS FREITAS, ANTONIA GOELLER, 

DALILA MARIA GONÇALVES BARBOSA, CANDIDA DE OLIVEIRA FRANÇA 

CAMPOS, ESPOLIO BALDUINO GOELLER, EMILIO CARLOS HIROSHI, Iran 

da Silva Fernandes, TEREZINHA ROSA MORESCO, ESPOLIO IZALTINO 

PAULO MORESCO, ALCIDOS ANTONIO FORSTHOFER, ESPOLIO LIDIA 

FORSTHOFER, MERCEDES GIUSTTI, PAULA FRANCINETE DE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:4567/RO, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II e 

em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 764937 Nr: 17611-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOMAZ HENRIQUE DE CRISTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6.232/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:7832/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE 

SIQUEIRA - OAB:9259

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II e 

em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 772237 Nr: 25339-35.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADHEMAR FRAGA DA SILVA, ALBERTO DAL MOLIN, 

BLANDINA NOLETO MEIRA, ALDECIDES MILHOMEM DE CIRQUEIRA, 

ATAIDES SATIN, DAGMAR DE OLIVEIRA FALEIROS, GILBERTO 

CANEPPELE, GREGORIO DA LUZ OLIVEIRA, NEUZA BENEDITA DA SILVA 

ZATTAR, EDMUNDO SOUZA BRITO, JOÃO PAULO DE AZEVEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍULA MULLER KOENING - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II e 

em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 
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conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 786143 Nr: 40030-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE BENJAMIM RAIMUNDO WATHIER, INGRID 

MADELEINE WATHIER MARTINS, DERCI DE FARIAS BATISTA, MARLENE 

PEREIRA BATISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II e 

em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 804010 Nr: 10469-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANTONIO JESUS PEREIRA, MARIA 

AUXILIADORA PEREIRA, IZAC JONNES PEREIRA, MAICON DOUGLAS 

PEREIRA, FABIANO PASINI, HENRIQUE ALVES BALLEJO, IRNO 

STALLBAUM, ESPÓLIO DE ISAURA LOPES SABINO, ANTONIO OSORIO 

SABINO, LINDA MARIA SABINO, BRAZ ISMAEL SABINO, LINDORA 

SABINO, LINDAURA SABINO PEREIRA, JOICE ALESSANDRA MENDES, 

JORDELINO RANGEL SOARES FILHO, PEDRO GALLI, SEBASTIÃO 

BORGES CORREA, SERGIO LARI PERFETE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - OAB:18.184 

OAB/MT, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMANTO PASSINI - 

OAB:13.842-A/OAB/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 

12.208-A

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II e 

em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 25 de 508



e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 808286 Nr: 14753-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JEOVÁ BEZERRA, MARCELO CAETANO 

DO VALLE BEZERRA, ANA PAULA DO VALLE BEZERRA MENDONÇA, 

MARIA TEREZINHA LEITE DE BRITO SILVA, MARIA FARIA FEDRIZZE, 

NORMA IZABEL SCHAF POLVERINE, ESPÓLIO DE RUTH FUDIE ONOHARA, 

STELLA MARIS VANNI CATUNDA, WANDIR SOARES MASSAFRA, PEDRO 

MARTINS DOS SANTOS, ROBERTO JONAS DE MACEDO, CLAUDIO 

TOSHIO ONOHARA, VITAL CRISANTO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II e 

em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 808581 Nr: 15046-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES CAMPOS, JOSE RODRIGUES DE 

SOUZA, SIMÃO BISPO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:4567/RO, GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/a

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II e 

em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 857796 Nr: 60025-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GENI ALVES MIRANDA, NAIR LUIZA ZANATTA, 

NILZA OLIVEIRA TEIXEIRA, OLAVO PEREIRA DA CRUZ, NELSON DA 

SILVA, OSVALDO MUNIZ CAMARGO, WALDER REINALDO RIBEIRO, 

SHEILA CABRAL DA SILVA ZANCHET, SEBASTIÃO BELARMINO DE LIMA, 

ESPÓLIO DE REINALDO DA CRUZ RIBEIRO, SAMARA PATRICIA SOUZA 

SAMPAIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 
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que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II e 

em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 897607 Nr: 28015-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU DE CASTRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II e 

em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 917257 Nr: 41608-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DA PENHA DE OLIVEIRA, CELSO 

KRZYZANSKI, CLÓVIS KRZYZANSKI, COTRAC CENTRO OESTE 

TRATORES LTDA, MARIANE ANTÔNIA BORGES DE CAMPOS E SILVA, 

IVAR MARIO FANTINEL, ESPOLIO DE OSVALDO NUNES DA SILVA, 

NEUSA NUNES DINIZ, ESPOLIO DE RICARDO RUZIN, EUNICE MARIA 

LAZZARI RUZIN, GIOVANI LEANDRO RUZIN, DAIANA RUZIN KMIECICK, 

TEREZINHA CATARINA ROCHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II e 

em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 
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os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 931157 Nr: 49926-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DA SILVA SE, MARIA MOREIRA PEREIRA, 

SEVERINO EUFRAZIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RAYEL - OAB:17.206/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II e 

em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 932025 Nr: 50420-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELZIRA MARIA DE CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II e 

em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 932036 Nr: 50425-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ALVES DOS SANTOS, JOSE CARLOS DE 

OLIVEIRA, LUIZ DEZAN, LEDIO LUIZ DE MORAES, LEONILDA FABRI, 

LILIAN SILVA AMBROSIO, JUAREZ SANTOS, PEDRO BONI, MARCUS 

AUGUSTUS PEREIRA BURGHARDT, MARIA DE JESUS BARROSO 

CARVALHO, ESPÓLIO DE ROSALINA ALMEIDA DA SILVA SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 
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que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II e 

em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 932050 Nr: 50438-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CALOS BARBOSA, ANTONIO DO 

NASCIMENTO, EMÍLIA MARIA CESAR DA SILVA PEREIRA, DEUSELIA PAZ 

CAMARA, MARIA LUCIA DE ARAUJO, ÉSPOLIO DE DIAMANTINO 

FRANCISCO, OSVALDO DOS SANTOS, LAIR CÉSAR FIGUEIREDO PIRAJÁ, 

MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO, MAURO JUNIOR DEFENTE, SEBASTIAO 

RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II e 

em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 943911 Nr: 56823-97.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURENÇO DA SILVA SIQUEIRA

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

SEGURO DPVAT

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 (...) Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura 

do respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.Com a expedição do alvará, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 932825 Nr: 50847-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLERISON MACIEL DO NASCIMENTO

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

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

OAB:OAB/MT 15.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:7.394

 Código 932825

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 139/142).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 
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citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1072755 Nr: 56520-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVINO OSÓRIO CORDEIRO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo n. 56520-49.2015.811.0041

Código 1072755

Vistos.

Verifica-se que Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, efetuou pagamento 

da obrigação no valor de R$ 7.396,64 (sete mil trezentos e noventa e seis 

reais e sessenta e quatro centavos), em 04.05.2018, conforme depósito 

de fl. 106.

Contudo, não efetuou o pagamento do perito judicial na proporção de 50% 

conforme decisão às fls. 63/64.

À fl. 108, o exequente se manifestou concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 108. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

No que tange aos honorários periciais, intime-se a requerida para efetuar 

o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 218, §3°), empós 

expeça-se o respectivo alvará ao perito judicial.

 Com a expedição dos alvarás, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1076242 Nr: 58079-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON ANTONIO SATURNINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR COSTA - OAB:11.399/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Código 1076242

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 136/137).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 450872 Nr: 23340-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBANO KOHLER SOBRINHO, DARCY HUTTRA, 

GENILSON FERNANDES DE SOUZA, LINO FERREIRA DA CUNHA, JOSÉ 

PEREIRA DA SILVA, MARCIAL JOÃO COVER, RAPHAEL DELL ERBA 

NETO, ROSA ANGELA CERUTTI, TERTULINO NERIS DIAS, UNALVA 

SABINO DA SILVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.
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Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 714940 Nr: 7580-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FIORELLO FAGANELLO, HITOSHI KOBAYASTI, 

IUKIE KOBAYASTI, JUSSARA MACHADO PREIMA, LIDIANA RAMOS DE 

SOUZA, JULIANO JOSE MARTINS DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DE OLIVEIRA NETO - 

OAB:OAB/MT 8811-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7832/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 714942 Nr: 7588-69.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEDY MARIA DALPASQUALE, JAURI CLARO DOS 

SANTOS, ZENIR TUON NARDINO, ATIMIR MENIN, DANIEL DA SILVA 

BATISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DE OLIVEIRA NETO - 

OAB:OAB/MT 8811-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 746045 Nr: 43227-51.2011.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO EURIDES MACHADO DE MORAIS, GILDÁZIO 

LOPES, IVALDIR BENINI, ILSON RUPOLO, JEFFERSON NOGUEIRA, 

MANOEL MACHADO, ROBERTO ALVES ATHAIDE, RENATO BORGES 

LEAL, SANDRA DE CARLI NOGUEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO DE MATOS JUNIOR - 

OAB:13.847/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 754038 Nr: 5999-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE TEREZINHA MACHADO, EUDES FORTES, 

JOAQUIM JOSÉ MACEDO, GEMINA CESARIO DOS SANTOS, MAURICEIA 

LUCAS CESARIO DE OLIVEIRA, JOSÉ MOREIRA BRAGA, JURANDY 

BORGES DE REZENDE, LINDOMAR FERREIRA SALUSTIANO, MARIA 

GRAÇA IZZI PRATAVIEIRA, ODILON RACHID ABOULHOSN, RITIELLY 

EDUARDA LOPES MENDONÇA GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 759256 Nr: 11549-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA, GILBERTO DIAS DE 

LIMA DIAS, JACQUELINE GOMES LINS, LUIZ CARLOS DA COSTA, 

JESULINO PEREIRA, JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS, LUIZ NOGUEIRA 

FONTES, OSVALDO ROSSI JUNIOR, NEIDE VEZARO, VITAL ANTONIO 

PEREIRA

 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.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.
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Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 759257 Nr: 11550-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIO CARDOSO DE CARVALHO, CARLOS ALBERTO 

DIAS DE FREITAS, FERNANDO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA, CICERO 

GOMES FONSECA, DAUDITE OLIVEIRA COSTA, GERCINA FERREIRA 

ALVES, IZABEL CONSUELO MARINEZ MARTIN, HELENIO TEODORO DO 

ESPIRITO SANTO, LORIVALDO TEIXEIRA DE ARAUJO, VALDERLEI 

PALUDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 763812 Nr: 16418-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELVITO TELES BARRETO, CLAUDIO RAMON SOUZA 

BARRETO, FERNANDO COVEZZI DA SILVA, LUCIANA DE SOUZA 

BARRETO, LUCIANO JARDEL DE SOUZA BARRETO, ESPÓLIO DE 

CLEONICE GONÇALVES DE SOUZA, EDIO VARGAS GINDRI, JOSÉ 

ROBERTO SANTANA, JOSE NEI VARGAS GINDRI, JOÃO ALVES DE 

SOUZA, MILTON VARGAS GINDRI, ESPOLIO DE IZOLINO GINDRI, KATIA 

NAZARETH DE JESUS DA SILVA, LAWRENCE MACDONALD DO BRASIL 

ALVES CORTEZ, ROBERSON JORGE BARBOSA, NEYDE MENDES COSTA 

NERY, RICHARD WELLENGTON DO BRASIL RODRIGUES, ESPÓLIO DE 

LAURO BENTO CORTEZ, NELIO SECCO, NEUSA GOMES DE OLIVEIRA, 

SILVIO DOS SANTOS SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIA BARROS DE PAIVA - 

OAB:11.872, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 
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desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 764770 Nr: 17430-39.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA BARBOSA NOGUEIRA, LUIZ GONZAGA 

TRAVAINA, MARISA GIRALDELLI, MILTON VARGAS GINDRI, MANOEL 

GOMES FILHO, MARIA ERENITA SANTOS ROSA, ZÉLIA POMPEO DE 

CAMPOS, SALET IORIS, SALETE HILBIG GOMES, VANDERLEI RAMOS DA 

SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 768895 Nr: 21824-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO VISCHI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA 

- OAB:13549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.
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Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 769883 Nr: 22878-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALBERTINO ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 771110 Nr: 24163-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACY ARAUJO MIRANDA DE CAMPOS, LENI 

MASSAKO KIDA MIZUTA, LUIZ DUARTE SILVA JÚNIOR, LUIZ CARLOS 

SAMPAIO, LUIZ CARLOS CARLINI, NELSON ROSSI BURATTO, ORLANDO 

NOVAIS DE BRITO, PAULO EDUARDO DE SIQUEIRA, MARIA CRISTINA DE 

AGUIAR CAMPOS, IVETE ROEDER, IVONE ROEDER, VALDECIR ROEDER, 

REGINA DAS DORES BARBOSA, RENAN PINHEIRO DE ALMEIDA, VALDECI 

SERAFIM DA SILVA, VANDERLEI VILELA FERREIRA, LEONILSON COUTO 

RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 772744 Nr: 25861-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENIR ALVES DA SILVA, SEBASTIANA CORACI DE 

JESUS, JUCELMA PAULINHO ALVES, DERCIO DE SOUZA BORGES, 

EDVAM SOFFA, ERNESTO BONETI CATANIO, ITELVINA MARTINS DE 

MELO, IVETE LOURDES COMIM, JAMES ARTE COMIM, POLIANA ALVES 

PEDROSA, TEKLA WAGNER, NOEMIA MARIA WAGNER PIANI, ARLETE 

ZANETE WAGNER, NERI WAGNER, ARI CARLOS WAGNER, HILARIO 

WAGNER, MIGUEL VIEIRA, JOVERCINA RODRIGUES DE MELO, 

VALDETINA RODRIGUES MONTALVÃO DA VITORIA, VENIS MARTINS DE 

MELO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 
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BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 773884 Nr: 27055-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOARY ASTROGILDO DE FIGUEIREDO, JONAS 

PACHECO DE CARVALHO, MARCO ANTONIO VARGAS BERTONI, 

ORLANDO FLORENTINO, MARCOS ANTONIO ZACCHI, MARIA JOSEFINA 

FURONI DOURADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 774802 Nr: 28028-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILARIO DALCHIAVON, IZABEL MARIA BRAGA DE 

OLIVEIRA, CELINA BUSSIKI MARTINS RONDON, JORGE LUIZ RIZZARDI, 

ALESSANDRA FERNANDA BUSSIKI RONDON, JOÃO BOSCO DA CRUZ, 

PAULINO ISHIZUKA, CASSIUS KLEY WIEDERKEHR, KEIDY KATTIUSCIA 

WIEDERKEHR, JORGE RAMOS DA SILVA, JOSE CARLOS ARMANDO, 

JOSÉ DIAS, INGRID WERLE WIEDERKEHR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7832/MT, LUCIANO PORTEL MARTINS - OAB:7497/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 
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desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 774806 Nr: 28032-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS ESPINDOLA MORAES, HERTA KLEIN 

TOLKSDORF, HELIO MALUF, GENILSON FERNANDES DE SOUZA, JORGE 

ALBERTO VIEIRA, GERALDO RODRIGUES DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7832/MT, LUCIANO PORTEL MARTINS - OAB:7497/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 776609 Nr: 29938-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDIR ANTONIO SALTON, ARCILIO BASSICHETTE, 

ALUIZIO GOMES DE ALMEIDA, CARLOS ALBERTO DE MELO, CELESTE 

ROSBACH DE SOUZA, CELSO ANTONIO VEDANA, ERCILIO ROCHA 

CANDIDO, VALDEMIRO LUIZ LUPATINI, ERNANI GUIMARÃES DA SILVA, 

EURIDES BOASKEVIS, ILDA DE ALMEIDA ALVES, LUIS CARLOS IORIS, 

MARIA GOMES VERA CARNEIRO, VALMIR MENEZES VIEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 
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deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 779345 Nr: 32790-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARETT APARECIDA FALEIRO., EDSON BOM 

DESPACHO SILVA RODRIGUES, JOÃO BALANI RODRIGUES ALVES, Hélio 

Nunes de Oliveira Filho, IZABEL DE ARRUDA CAMPOS, JACILDO LEITE 

MOREIRA, RODRIGO POMPEU CARDOSO, JOSÉ FIRMINO NETO, NOIZE 

BISPO DA SILVA, NEIDE DA SILVA MAIA, NOCELINA BISPO DA SILVA, 

SANDRO MARQUES DA SILVA, LINEU MARTINS DE OLIVEIRA, CAMILA 

MARTINS, TANIA ZULEICA ZANENGA, VALERIO KOVALSKI, WALNER 

SPECK

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7832/MT, LUCIANO PORTEL MARTINS - OAB:7497/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 783342 Nr: 37039-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR ALBERTOM, ALBANIR CARVALHO, BRUNO 

BOEING, ILSON RUPOLO, APARECIDO FRANCISCO PINTO, BELMIRO 

VICENTE PAVIN, IVONE APARECIDA RODRIGUES, JOÃO SILVERIO, 

EUZENI FERREIRA ALVES, MATEUS ALVES, LUCAS ALVES, LINCOLN 

ALVES, ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES NETO, JOSÉ CARLOS LUCAS, JOSÉ 

CARLOS DOS SANTOS, LUIS ERNESTO GORINI, LUSIANO PEREIRA 

MARTIM, MALVINA DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA MOGGI, MARIA 

MISTURINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 812109 Nr: 18602-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES BORGES FILHO, BERECINE MARIA DA 
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SILVA, JOSIL DE MIRANDA MUNIZ, CLEMENTE ROCHA, ENEDIR ELIZABETE 

FERREIRA MENDES, ESPÓLIO DE ERZILA DE MIRANDA MUNIZ, JOÃO 

CARLOS DA SILVA, VALERIA ILSE RAIMUNDO, GERD UWE KLIEWER, 

JOÃO PEREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE JOSÉ ARI RAIMUNDO, EDNA 

VANILCE RAIMUNDO, JARI RODRIGO RAIMUNDO, ROSECLER MARIA 

RAIMUNDO CASTRO, PIETRO ERALDO MARTINELLI, LUIZ SERGIO 

CANDIDO DA SILVA, VALDINEZ ALVES DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 865629 Nr: 6078-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMIR VERONESE PRATES

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

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

OAB:9.865 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ARRUDA ALVIM - 

OAB:118.685 SP, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - 

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

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

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 865671 Nr: 6118-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JERONIMO HENRIQUE DE VASCONCELOS, 

SEBASTIANA VASCONCELOS DO NASCIMENTO

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

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

OAB:9.865 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ARRUDA ALVIM - 

OAB:118.685 SP, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - 

OAB:12.363 SP

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 
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um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 881926 Nr: 17968-49.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMIR VERONESE PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO HELDER PINHEIRO 

JUNIOR - OAB:72.198/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER PERUCHI DE MATOS 

- OAB:9.865 MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 917716 Nr: 41889-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANTONIO AUGUSTO CERQUEIRA CALDAS, 

THAYSA DE LIMA CERQUEIRA CALDAS MONTEIRO, DERCINA FERREIRA 

DA SILVA, LEOINEZ ZENAIDE ALBUQUERQUE PEREIRA, RAQUEL 

CAROLINA PEREIRA COSTA, ESPOLIO DE EDER PEREIRA, HENRIQUE 

ANTONIO MARTELLI, VICENTE BARROS DE MIRANDA, ESPOLIO DE JIRO 

TAKANO, OSCAR TADAYUKI TAKANO, LUCIA BENICIA DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.
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Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 920598 Nr: 43809-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALVERINO GIUSEPE SCHECHELI, ERLETE 

LUIZA SCHECHELI, CLAUDETE MARIA SCHECHELI, SERGIO PAULO 

SCHECHELI, ARIDES PEDRO XAVIER, ESPOLIO DE CLARO THIAGO 

CASSIANO, MARTA DE CARVALHO NUNES, JOSÉ ALVES DA SILVA, 

JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, JOSE CARLOS DOS SANTOS, HAYDEE 

LOUREIRO JOAQUIM, NEIDE MARIA LOUREIRO JOAQUIM VIDAL, ESPÓLIO 

DE NEIF JOAQUIM, TIAGO CASSIA DE ALMEIDA, PRISCILA APARECIDA 

GOTARDELLO, PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 925875 Nr: 47049-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL LUIZ DA SERRA CANNO, OZÓRIO PEREIRA 

DOS SANTOS, RUBEM COUTO, SERGIO EDUARDO DIEL, ESPÓLIO DE 

PEDRO DALABENETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JOSÉ DALABENETTA, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1109451 Nr: 14467-19.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZIRA GARCIA DE FREITAS
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 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 CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Processo n. 14467-19.2016.811.0041

Código 1109451

Vistos.

Verifico que à fl. 127, a executada colacionou comprovante do pagamento 

espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento de extinção 

do feito.

A exequente se manifestou à fl. 129 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 3.999,28 (três mil novecentos e noventa e nove reais e 

vinte e oito centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 129. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 911865 Nr: 38094-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA SILVA DELGADO, IRACEMA DIAS PINTO, LUIZ 

SOARES FRANCISCO, MIGUEL PEREIRA DE ANDRADE, JOSÉ FERREIRA 

LIMA, JOAO ALVES DA SILVA, SEVERINO BISPO DE FIGUEIREDO, 

OCLECIO DE ASSIS GARRUCHO, THALIA DALL PIZZOLO, NILO BENEDITO 

DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/PR 7.295

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 916669 Nr: 41219-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MANOEL, EDILA MARIA VIEIRA DIAS, LUIZ 

ANTONIO PARDO, ETELVINA MOREIRA RIBEIRO, JOSE FERREIRA DA 

SILVA, MARIA DE SOUZA BRITO, PAULO DE OLIVEIRA MATOS, PAULO 

ROBERTO CASTAGNO PAIM, UICHIRO YONEMOTO, SIMÃO DA SILVA 

FERNANDES, ESPÓLIO DE VLADISLAU JOSE TOMCZYK, ANNEMARIE 

PFANN TOMCZYK, ESPÓLIO DE MILTON QUEIROZ MATTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 
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de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1079953 Nr: 1486-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISUDY PIRES SIQUEIRA CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - 

OAB:15.813A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 739425 Nr: 36070-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENOR LOPES DE FARIAS, ALBINO BUCHELT, 

ALCEBIDES MACHADO RODRIGUES, ALCIDIO BARRETO, APARECIDO 

MORAIS, ATAIDE SOARES DA SILVA, HIRAM MONTEIRO DA SILVA FILHO, 

MARIA JENI SECCKI, LERI DOS PASSOS, EVANGELISTA OLIVEIRA 

COSTA, IRINEU DOMINGUES DA COSTA, JOAO ZANELATO, MARIA 

APARECIDA ALVES LEHNEN, MATEUS DOS SANTOS, EVANDRO CARLOS 

VILELA FERREIRA, DERLI SECCKI, MARLENE SECCKI, ALESSANDRA 

SANDOVAL VILLELA JOSE TANNUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 759999 Nr: 12333-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÁLIA MARIA DE CARVALHO FERREIRA, MAURINO 

ALVES FIALHO, GOTTLIEB MULLER FILHO, CAROLINO ALVES FIALHO, 

JOSE SEBASTIÃO DA COSTA, SUCESSORES DE FRANCISCO FIALHO 

CARVALHO, MARIA DE FATIMA FERREIRA MARCHI, JOSÉ SIMON BUENO, 
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OACYR CRISOSTOMO BARBOSA, MANOEL TAVARES, MARLEI TRENTIN, 

JOSE DIRÇO ULTRAMARE, SALVADOR APARECIDO ULTRAMARE, DIRCE 

APARECIDA JALDI, DELAZIR DIOMAR ULTRAMARE RIBEIRO, 

SUCESSORES DE ORTENCIO ULTRAMARE, RAINELLO ANTONIO DALPIAZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 766791 Nr: 19563-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILCE GOMES DA SILVA MEISTER, CLEUSA LEONEL 

AFONSO, VALDENOURA BENEDITA DE SOUZA NASCIMENTO, 

GERALDINO GOMES DA COSTA, ADELIA GOMES FERREIRA, ESPOLIO DE 

FRANCISCO AGUINELINO DO NASCIMENTO, HIRAM MONTEIRO DA SILVA 

FILHO, JOSE MARIA MOREIRA, NILSON LUIZ BECKER, PEDRO DIAS DE 

ARRUDA, MARIA TEREZINHA BARBOSA SEMOTO, ESPOLIO DE SEISAKU 

SEMOTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

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

OAB:OAB/MT 3056

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 768199 Nr: 21074-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO BILLEK, NESTOR CONVERSANI PIMENTEL, 

ODONY VENDRUSCOLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, GLEICY LAURA BARROS GONÇALVES LIMA - 

OAB:13441-B, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:7832/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e
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c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 770415 Nr: 23433-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE JORGE KABBAZ, EDMUNDO TENUTA 

FILHO, LUIZ ANTONIO SCHIMIDT TRAVAINA, LAUDELINO COELHO 

ORMONDE, GABRIEL MONTEIRO, JOSE VICENTE DA SILVA, MARIA 

APARECIDA ALVES LEHNEN, MARIA BERTA DE MATOS HEIMBACH, 

MANACEZI BARBOSA DE OLIVEIRA, OSMAR ROSA PEREIRA, VICENTE 

ROCHA GALVÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 772743 Nr: 25860-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, BELCINA 

FIGUEIREDO WANDERLEY, ZÓZIMO QUERINO DA SILVA, LEODEA 

PEREIRA LINO, JOSÉ VANTUIL DE PAULA

 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.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 779923 Nr: 33422-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DOS SANTOS, KATYA REGINA CURVO 

GALITZKI, GERALDO MAGELLA DE ALBUQUERQUE CURVO, JUREMA 

TOSETTO MONTAGNA, PAULO FERDINANDO MONTAGNA, OLIVEIRA 

SILVEIRA, JERSON JOÃO MONTAGNA, FABIO MARCOS MONTAGNA, 

SANDRO AGOSTINHO MONTAGNA, VALMIR JOSÉ MONTAGNA, SIDNEI 

BINDER DAMACENO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7832/MT, LUCIANO PORTEL MARTINS - OAB:7497/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 786464 Nr: 40361-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRA DE LURDES PEREIRA SILVA, ESPÓLIO DE 

ARNO HERHOLT HEIDEMANN, MARLENE WINK, JOÃO GARCIA GARCIA, 

ESPÓLIO DE JOAREZ CANGUSSU RIBEIRO, MARLENE PINHEIRO DE 

ALMEIDA, JORGE ALVES DE ARAUJO, JOSÉ ARNALDO GONÇALVES, 

JOSÉ DE OLIVEIRA, PAULO MIYAHASHI, SEBASTIÃO MANOEL DE 

MAGALHÃES, SONIA NOGUEIRA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7.295/PR

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 916847 Nr: 41370-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ALFREDO DE OLIVEIRA GARCIA, 

CAROLINY MERY MESQUITA GARCIA, CATARINA MARIA MESQUITA 

GARCIA DALBEM, CARLOS MARIO MESQUITA GARCIA, EDVALDO 

DELBEN, ESPÓLIO DE DIDIMO DELBEN, SERGIO DAUZACKER MIRANDA, 

ESPÓLIO DE EMILSON MIRANDA, NOBORU ONISHI, ROSSANA STÁBILE, 

ESPÓLIO DE JAYME ANTONIO ROVELI, JOSÉ ROVERI, ELZA ROVERE 

FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 46 de 508



II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 467734 Nr: 34417-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE MOURA, ESPÓLIO ANTONIO DIAS 

DE MOURA, DEJANIRA MARIA TRENTIN, MARLI TRENTIN KRONBAUER, 

DIRCE ALEXANDRINA GIRO, ESPOLIO ANTONIO GIRO, EZEMAR MOURÃO 

DA SILVA, ELAINE TERESINHA TRENTIN, MARLEI TRENTIN, VALMOR 

TRENTIN, ESPOLIO ERNESTO TRENTIN, JAQUELINE MOURÃO DA SILVA 

OURIVES, ESPOLIO EZER MIRANDA DA SILVA, PAULO SERGIO CAMPOS, 

TEREZA HALUMI AIKO SHIMOKAWA, THEREZINHA ERNESTINA DE 

ARRUDA MUTRAN, MARIA AUXILIADORA MUTRAN, SANDRA MIKA 

SHIMOKAWA MATOS, MARILENE FERREIRA CAMPOS, JOÃO ANCELMO 

CAMPOS, ESPOLIO HILDA FERREIRA XAVIER CAMPOS, ESPOLIO JUDITH 

MUTRAN FIGUEIREDO, IOL ALCANTARA BOSCARDIN, ELOIR BOSCARDIN, 

ESPOLIO ORLANDO BOSCARDIN, RAUL ANTONIO ZONETTI, ESPOLIO 

RUBENS ZONETTI, EDIVALDO YUZO SHIMOKAWA, EDINELSON KEIJI 

SHIMOKAWA, WALDERSON RYUITI SHIMOKAWA, ESPOLIO SOITI 

SHIMOKAWA, NELCI SECCO BERTE, ESPOLIO WANDERLEY JOSE BERTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARVALHO ALVES 

GONÇALVES - OAB:20769/O, CAROLINA ROSSETO SANCHES - 

OAB:19.142, HENRIQUE CRISTOVÃO DE ASSIS - OAB:16738, JAYANE 

LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - OAB:19164/O, LUCIVALDA 

RODRIGUES SILVA - OAB:16536/MT, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT, PAULO RICARDO RODRIGUES - 

OAB:13503, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A/MT, 

RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - OAB:19396, VINICIUS EDUARDO 

LIMA PIRES DE MIRANDA - OAB:MT/ 16708

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 799962 Nr: 6389-41.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSM, ROSEMEIRE DA SILVA CERQUEIRA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO ARAÚJO - 

OAB:10.108

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

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos.

A parte executada ofereceu em pagamento o valor que entendia devido, 

nos termos do artigo 526 do NCPC.

Instada, a parte credora manifestou a sua concordância parcial com o 

valor do depósito efetuado, requerendo o levantamento da parte 

incontroversa e a intimação da parte devedora para efetuar o pagamento 

da diferença no valor de R$ 3.143,84 (três mil cento e quarenta e três 

reais e oitenta e quatro centavos).

É o relatório. Fundamento e decido.

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido, ao passo que o valor do depósito corresponde à obrigação 

estampada no título executivo judicial e a diferença de valor apontada pela 

parte executada decorre da utilização por ela do termo inicial de correção 

monetária em 20/2/2013 o que demonstra-se equivocado, uma vez que o 
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termo inicial de correção monetária correto se dá em 26/9/2017.

Posto isto, declaro a obrigação satisfeita, extinguindo este cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC.

Expeça-se o competente alvará em favor da sociedade advocatícia 

composta pelos advogados que representam a parte exequente, os quais 

possuem poderes para tanto, consoante a procuração de fl. 22, 

constando os dados bancários informados, conforme requerido às fls. 

352-353.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providências. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1116295 Nr: 17152-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR OLIVEIRA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

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

intimada na pessoa de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuarem o recolhimento do restante dos honorários periciais, já que 

o comprovante apresentado à fl. 150 é o mesmo do colacionado à fls. 78, 

tendo referido valor já tendo sido inclusive levantado pelo perito. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 434560 Nr: 13571-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICO PERAZOLO, ANGELO DELL ERBA NETO, 

AUGUSTO DUNCK, CEZAR LUIZ RIPPEL, DEOLINDO TOLOTTI, EDIO 

SCHWANTES, JOSÉ VIDAL DE OLIVEIRA, ERNESTO DE SOUZA SILVA, 

JOSE CARLOS BIESDORF, JOSE VILAR DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA - 

OAB:258.420, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 759497 Nr: 11808-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON DOMINGOS DOS REIS, ARLINDA MACHADO 

DA SILVA, JULIO DA CONCEIÇÃO MEDEIROS, GENILSON FERNANDES DE 

SOUZA, IVONETE MARTINS COSTA, TEREZA MARIA DA CONCEICAO 

MEDEIROS, SEBASTIÃO GOMES DE ARRUDA NETO, PEDRO FRANCISCO 

SIMIONATO, ARUKO NOBOKITE, LUCIANA C. MEDEIROS, JUSCELIO 

CONCEICAO MEDEIROS, MILTON DE PAULA FERREIRA JUNIOR, ODETE DE 

FATIMA GIRALDINI

 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.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.
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Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 765753 Nr: 18464-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAIR FERREIRA SOARES BELIATO, ADENILSON 

FIGUEIREDO XAVIER, ALDENE XAVIER DOS SANTOS, ADEMIR XAVIER 

DOS SANTOS, ESPÓLIO DE ANTONIA FIGUEIREDO XAVIER, ANTONIO 

VERGINIO BARBOSA, EDA LOURDES RONDON, BERNADETH 

CASTRILLON LARA, CELSON BRASILEIRO RIOS, CLOVIS CESAR DE 

FREITAS, EMILIA GUARIENTI, ILSE DIESEL, JOÃO CAETANO AMARAL, 

JOSE ARMANDO RIBEIRO FILHO, SHINICHI KALAKAMI, MAURO SOUZA 

LEITE, MERCEDES SCHREINER, CLEUZA DA SILVA, THIAGO DA SILVA 

DOS SANTOS, ANGELA PALOMA DA SILVA SANTOS, ESPÓLIO DE 

VIVALDO SANTANA DOS SANTOS, WANDERSON PEREIRA DE SOUZA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 777325 Nr: 30681-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIGAIR MONTEIRO DA SILVA, ADERMO SERAFIM, 

ALFIERI ANGELO MARIN, BRASILINO ALVES TOSTA, CELIA CASTANHA 

SEEHAGEM, DARCI APARECIDA GOMES, FRANCISCO SILDO DE 

OLIVEIRA, ELIA EDUARDO DA SILVA, ILDA PEREIRA QUINTINO, IRENE 

NOQUELE DE SOUZA, JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA, MAURY 

GONÇALVES CAMPOS, ORESTES OGLIARI, RAIMUNDO LIMA, SILVANO 

IZIDORIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT /3056

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 434604 Nr: 13613-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAO MARTINS DA SILVA, DANIEL PEREIRA DA 

SILVA, ELEUZA DAMIAO, DIEGO ALBERTO ARALDI, DEBORAH CRISTINA 

DAMIAO, IVO VALADAO, RUI ZANCHET, JAMIL GONÇALVES, JOSE DE 

MATOS, SANDRA MARILIA DA SILVA GERALDO, VALDENIR ALVES 

FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:65.216/PR, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR, MARILSON MENDES RIBEIRO - OAB:16108/MT, SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 445762 Nr: 20298-58.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROYTA DA SILVA FRISON, ESLY SEBASTIÃO 

MOREIRA DE SOUZA, FLORIANO ANTÔNIO MACIESKI, MARIA LINHARES 

QUESSADA, ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA, JOSE 

MARIA MOREIRA, PEDRO DO VALLE FEITOZA JUNIOR, MARINA GOMES 

DE CERQUEIRA, WALDEMAR ALVES BARRETO, VALENTIM ERNESTO 

SALVALAGGIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 736259 Nr: 32670-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR DOMINGO ZAUZA, FERNANDO MARQUES DE 

FIGUEIREDO, LOURDES FERREIRA DIAS, ANTONIO GAZETA, BERTOLINA 

FARIAS LOBO, CARMO TORRES DELGADO, DYONÍSIO CORRÊA PORTO 

FILHO, HIROSHI OKAWA, DARCI FUHR, DELZUITA ARAUJO COSTA E 

SILVA, GERALDO RIVA, HELENA ELOISA BRUSSOLO, HILDA ROZA DA 

SILVA CANTON, IRMA MAIER BRUSTOLIN, JAIR BOCALAO, JOSÉ 

CARLOS PEREIRA, LEONEL BRIZOLLA, LILIANE MONTEIRO DA SILVA, 

OSWALDO AKIRA KISHINO, WALDEMIR DAMBROZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 
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intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 769009 Nr: 21950-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA SOBREIRA

 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.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 788367 Nr: 42325-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO SECCO, ALCIOMAR AQUINO, IVO LUIS 

TEBALDI, LEONIR AGOSTINHO CALZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11637, JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10483

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

OAB:OAB/MT 3056

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.
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Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 791907 Nr: 45996-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 861732 Nr: 3095-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINHOS SOUSA SANTOS, CARLITO SOUSA 

SANTOS, PALOMA VIEIRA DE SOUZA, KALAZAN VIEIRA DE SOUZA, 

ESPOLIO DE ANTONIO GILDENIR MACIEL VASCONCELOS, ORCILENE DA 

SILVA VARGAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MIRANDA 

SOUSA - OAB:10296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 803568 Nr: 10021-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE DE MAGALHÃES, PAULO JUVENTINO 

RODRIGUES, TEREZINHA BENEDITA DE MAGALHÃES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ARAUJO ANDRADE 

JUNIOR - OAB:8172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 Vistos.

Defiro o levantamento do valor incontroverso depositado judicialmente às 

fls. 247, devendo ser expedido o competente alvará em favor do 

advogado da parte exequente, o qual possui poderes para tanto (fl. 33), 

constando os dados bancários informados (fl. 250).

Sem prejuízo, comprove a parte executada o alegado anterior depósito 

judicial em 16/11/2017 no valor de R$ 32.715,14 (trinta e dois mil 

setecentos e quinze reais e quatorze centavos), querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena da aplicação de multa por litigância de má-fé.

Havendo manifestação da parte executada, manifeste-se a parte 

exequente, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.
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Em caso negativo, venham-me conclusos.

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 768202 Nr: 21077-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE JORGE KABBAZ, ANTONIO ALVES 

PEREIRA, IZER DE MELLO SERRA, APARECIDA JULIÃO FRAZÃO, ODAIR 

JOSÉ DE MATTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 769010 Nr: 21951-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO BALBOENO DA SILVA, ALEN CESAR DA 

SILVA, CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA, DELZUITA ARAUJO COSTA E 

SILVA, BENEDITA MOREIRA OLIVEIRA, DECIO LOPES MELHADO, ELZA 

GELLIS ADDOR, EURIVALDO SILVA PEREIRA, MARIA DA PENHA 

EVANGELISTA, EDILIA TAVEIRA DE ANDRADE, ADEVAIR ALVES DE 

REZENDE, EREOVALDO PEIXOTO DE AZEVEDO, ROSELENE 

EVANGELISTA MONTEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS EVANGELISTA, 

JOSE CETRA DE ANDRADE

 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.

Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 907813 Nr: 35450-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR RODRIGUES, ALICE MASHINA HATTA, ERALDO 

PEREIRA DE SOUZA, JOÃO ASSONI, HERCÍLIA APARECIDA DE OLIVEIRA 

SOUZA, ESPÓLIO DE LAURINDO PEREIRA DE SOUZA, LUIZ CARLOS DOS 

SANTOS, PRESENTINA ALVES ELEOTERIO, MAURÍCIO ALVES DE SOUZA, 

PEDRO FERREIRA PINTO, PRISCILA GRAZIELA ALVES MARTINS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos.
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Intime-se o exequente, pessoalmente e através de seu procurador (DJE), 

para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a habilitação e/ou a 

intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF no bojo da ADF 165, 

que possui como objetivo o pagamento das diferenças de expurgos 

inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e 

II e em discussão no presente feito.

Deve ser consignado na intimação, que o acordo homologado pelo STF 

estabelece a forma de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que 

este obedecerá três etapas, a saber:

 a) cálculo dos valores-base será apurado com base na multiplicação do 

saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do plano por 

um fator fixo;

 b) Calculados os valores-base com a aplicação dos multiplicadores, 

conforme cada plano, estes montantes serão somados no caso de cada 

poupador, com a obtenção de um valor consolidado; e

c) Apurado o valor consolidado, haverá aplicação da seguinte dinâmica: i - 

valores de até R$ 5 mil não sofrerão mais nenhum desconto e serão 

pagos à vista; ii - Valores consolidados entre R$ 5 mil e R$ 10 mil sofrerão 

desconto de 8%; iii - Montantes entre R$ 10 mil e R$ 20 mil passarão por 

desconto de 14%; iv - valores acima de R$ 20 mil terão desconto de 19%.

Tendo ocorrido a habilitação, deverá a parte informar a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 do acordo 

homologado poderá ocorrer através de depósito judicial, depósito em 

conta corrente ou depósito em conta poupança.

Nos termos do item 7.5.1, nos processos que envolvam espólio deverá ser 

realizado depósito judicial, ao que o inventariante deverá apresentar termo 

de nomeação válido para expedição do respectivo alvará.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu procurador deverá acessar 

a plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa 

os documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação GRATUITA.

Realizada a aludida habilitação, o presente feito será extinto consoante 

dispõe o art. 487, III, "d" do CPC, na forma estabelecida pelo item 9.3 do 

acordo homologado.

Informada a opção de recebimento dos valores devidos através de 

depósito em conta corrente ou conta poupança, o feito deverá ser baixado 

e arquivado, com as cautelas de estilo, na forma do que estabelece o art. 

611 da CNGC. Na hipótese de depósito judicial, após a homologação, 

deverá o feito permanecer em arquivo provisório, com baixas nos 

relatórios, a guardando os respectivos depósitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 941146 Nr: 55230-33.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY VITOR FLORENTINO

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 (...) Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, julgo JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por WESLEY VITOR 

FLORENTINO em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS.Considerando que a parte requerida efetuou o depósito dos 

honorários periciais antes da realização da perícia médica, determino a 

expedição de alvará para restituição do valor à requerida, mediante 

transferência para a conta a ser indicada, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 36/2012 – CGJ.Custas pelo autor, bem como ao pagamento 

dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo 

beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1031020 Nr: 37273-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA

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

ADALBERTO FERRARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUIDA RODRIGUES FREIRE - 

OAB:11502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 56976 Nr: 1884-90.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENDIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGIP LIQUIGÁS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT, 

VÂNIA CLEIA SOUZA LOPES - OAB:6891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Vistos.

Requerido o cumprimento da sentença no valor de R$ 226.318,01 (fls. 

1.162-1.319), deferido ele (fl. 1.320), tem-se que, após a sua intimação 

para tanto, a parte executada o impugnou parcialmente, alegando excesso 

de execução no valor de R$ 2.182,74 (fls. 1.324-1.355), em relação à qual 

a parte exequente manifestou-se, reconhecendo o alegado excesso (fls. 

1.356-1.357).

Entrementes, os advogados da parte executada requereram o 

cumprimento da sentença relativamente aos seus honorários advocatícios 

no valor de R$ 6.453,72 (fls. 1.321-1.323), em relação ao qual a parte 

exequente se manifestou, concordando com ele (fls. 1.356-1.357).

É o relatório. Fundamento e decido.

Verifica-se dos autos que as obrigações estampadas no título executivo 

judicial foram satisfeitas, nada mais havendo a ser requerido, ao passo 

que a parte exequente concordou com a impugnação ao cumprimento em 

que alegado o excesso de execução no valor de R$ 2.182,74.

Posto isto, homologo o reconhecimento pela parte exequente da alegação 

de excesso da parte executada, declaro as citadas e reciprocas 

obrigações satisfeitas, extinguindo este cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, II, do NCPC.

Expeçam-se os competentes alvarás, em favor das respectivas partes 

como sugerido de forma colaborativa pela parte exequente às fls. (fls. 

1.356-1.357), sendo o valor de R$ 208.000,96, em favor da parte 

exequente; R$ 9.680,59, em favor dos advogados da parte exequente; R$ 

6.453,72, em favor dos advogados da parte executada; e R$ 2.182,74, em 

favor da parte executada.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providências. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 383609 Nr: 19219-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALLO GONÇALVES, ROSIANA CRISTINA DE 

FIGUEIREDO GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETIENE DE FIGUEIREDO RIBEIRO - 

OAB:13489, LAURA APARECIDA MACHADO ALENCAR - OAB:4.639, 

MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERCA DE OLIVEIRA - OAB:9355/MT, 

MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERDA - OAB:9355, UNIC - UNIJURIS - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

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

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

3.150-A

 Isso posto, com suporte no acima mencionado, atentando-se para a 

determinação exarada nos autos da recuperação judicial nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, JULGO EXTINTO o feito, assim o fazendo nos 

termos do ARTIGO 924, III do CPC.Outrossim, CONSIGNO que poderá a 

parte exequente, às suas expensas, requerer o que de direito junto ao 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, devendo ser 

aqui pleiteada e expedida a respectiva certidão, fornecendo as cópias 

necessárias para tanto, o que resta, desde já, DEFERIDO.Por fim, sem 

condenação em custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 383756 Nr: 20034-75.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FANZERES E MONTEIRO FORTES LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ANDRE FRIZAO - 

OAB:8340-B

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

BARBOSA - OAB:6835/MT

 Isso posto, com suporte no acima mencionado, atentando-se para a 

determinação exarada nos autos da recuperação judicial nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, JULGO EXTINTO o feito, assim o fazendo nos 

termos do ARTIGO 924, III do CPC.Outrossim, CONSIGNO que poderá a 

parte exequente, às suas expensas, requerer o que de direito junto ao 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, devendo ser 

aqui pleiteada e expedida a respectiva certidão, fornecendo as cópias 

necessárias para tanto, o que resta, desde já, DEFERIDO.Por fim, sem 

condenação em custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 389488 Nr: 24894-22.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. G. SALÃO DE BELEZA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10756

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

OAB:13241-A/MT, MÁRCIA DE OLIVEIRA S. ALBERTI - OAB:MT/ 12.262

 Isso posto, com suporte no acima mencionado, atentando-se para a 

determinação exarada nos autos da recuperação judicial nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, JULGO EXTINTO o feito, assim o fazendo nos 

termos do ARTIGO 924, III do CPC.Outrossim, CONSIGNO que poderá a 

parte exequente, às suas expensas, requerer o que de direito junto ao 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, devendo ser 

aqui pleiteada e expedida a respectiva certidão, fornecendo as cópias 

necessárias para tanto, o que resta, desde já, DEFERIDO.Por fim, sem 

condenação em custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 390156 Nr: 25866-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MOREIRA, EDUARDO MOREIRA 

LEITE MAHON, VICTOR HUGO VIDOTTI, MARCOS GATTAS, PRISCILA 

CUNHA

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

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

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

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ

 Isso posto, com suporte no acima mencionado, atentando-se para a 

determinação exarada nos autos da recuperação judicial nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, JULGO EXTINTO o feito, assim o fazendo nos 

termos do ARTIGO 924, III do CPC.Outrossim, CONSIGNO que poderá a 

parte exequente, às suas expensas, requerer o que de direito junto ao 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, devendo ser 

aqui pleiteada e expedida a respectiva certidão, fornecendo as cópias 

necessárias para tanto, o que resta, desde já, DEFERIDO.Por fim, sem 

condenação em custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 408044 Nr: 205-74.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILDO RODRIGUES GONÇALVES

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

TELEPAR

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

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT, MARIA IZABEL SILVA DA COSTA - 

OAB:12950/MT

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

OAB:13241-A/MT

 Isso posto, com suporte no acima mencionado, atentando-se para a 

determinação exarada nos autos da recuperação judicial nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, JULGO EXTINTO o feito, assim o fazendo nos 

termos do ARTIGO 924, III do CPC.Outrossim, CONSIGNO que poderá a 

parte exequente, às suas expensas, requerer o que de direito junto ao 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, devendo ser 

aqui pleiteada e expedida a respectiva certidão, fornecendo as cópias 

necessárias para tanto, o que resta, desde já, DEFERIDO.Por fim, sem 

condenação em custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 416101 Nr: 3990-44.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILDO RODRIGUES GONÇALVES

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

TELEPAR

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

COSTA - OAB:12950/MT

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

OAB:OAB/MT 13.241-A, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Isso posto, com suporte no acima mencionado, atentando-se para a 

determinação exarada nos autos da recuperação judicial nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, JULGO EXTINTO o feito, assim o fazendo nos 

termos do ARTIGO 924, III do CPC.Outrossim, CONSIGNO que poderá a 

parte exequente, às suas expensas, requerer o que de direito junto ao 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, devendo ser 

aqui pleiteada e expedida a respectiva certidão, fornecendo as cópias 

necessárias para tanto, o que resta, desde já, DEFERIDO.Por fim, sem 

condenação em custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 729462 Nr: 25470-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROL - INDUSTRIA METALURGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECON S.A E TELEMAT CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

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

OAB:OAB/MT 13.241-A

 Isso posto, com suporte no acima mencionado, atentando-se para a 

determinação exarada nos autos da recuperação judicial nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, JULGO EXTINTO o feito, assim o fazendo nos 

termos do ARTIGO 924, III do CPC.Outrossim, CONSIGNO que poderá a 

parte exequente, às suas expensas, requerer o que de direito junto ao 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, devendo ser 

aqui pleiteada e expedida a respectiva certidão, fornecendo as cópias 

necessárias para tanto, o que resta, desde já, DEFERIDO.Por fim, sem 

condenação em custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 753587 Nr: 5508-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, GERCELENE FERNANDES PINTO - OAB:17034/0, LÍVIA 

LÉIA DA SILVA - OAB:12.164, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 16.216

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

OAB:13241-A/MT

 Isso posto, com suporte no acima mencionado, atentando-se para a 

determinação exarada nos autos da recuperação judicial nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, JULGO EXTINTO o feito, assim o fazendo nos 

termos do ARTIGO 924, III do CPC.Outrossim, CONSIGNO que poderá a 

parte exequente, às suas expensas, requerer o que de direito junto ao 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, devendo ser 

aqui pleiteada e expedida a respectiva certidão, fornecendo as cópias 

necessárias para tanto, o que resta, desde já, DEFERIDO.Por fim, sem 

condenação em custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 775130 Nr: 28372-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA DR. ANDRÉ HRAOUI 

DUAILIBI LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO GUIMARÃES 

JOUAN JUNIOR - OAB:10369/MT

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

OAB:13241-A/MT

 Isso posto, com suporte no acima mencionado, atentando-se para a 

determinação exarada nos autos da recuperação judicial nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, JULGO EXTINTO o feito, assim o fazendo nos 

termos do ARTIGO 924, III do CPC.Outrossim, CONSIGNO que poderá a 

parte exequente, às suas expensas, requerer o que de direito junto ao 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, devendo ser 

aqui pleiteada e expedida a respectiva certidão, fornecendo as cópias 

necessárias para tanto, o que resta, desde já, DEFERIDO.Por fim, sem 

condenação em custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 787050 Nr: 40965-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIO BEATRIZ E FONTANA LTDA 

(TECNOBOMBAS)

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

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RICARDO RODRIGUES - 

OAB:13503/MT

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

OAB:13241-A/MT

 Isso posto, com suporte no acima mencionado, atentando-se para a 

determinação exarada nos autos da recuperação judicial nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, JULGO EXTINTO o feito, assim o fazendo nos 

termos do ARTIGO 924, III do CPC.Outrossim, CONSIGNO que poderá a 

parte exequente, às suas expensas, requerer o que de direito junto ao 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, devendo ser 

aqui pleiteada e expedida a respectiva certidão, fornecendo as cópias 

necessárias para tanto, o que resta, desde já, DEFERIDO.Por fim, sem 

condenação em custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 836098 Nr: 41154-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENIO PEREIRA DE FARIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCIANE PEREIRA LIMA - 

OAB:7333/AM

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

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:14.099/MT, 

DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10.030/MT

 Isso posto, com suporte no acima mencionado, atentando-se para a 

determinação exarada nos autos da recuperação judicial nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, JULGO EXTINTO o feito, assim o fazendo nos 

termos do ARTIGO 924, III do CPC.Outrossim, CONSIGNO que poderá a 

parte exequente, às suas expensas, requerer o que de direito junto ao 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, devendo ser 

aqui pleiteada e expedida a respectiva certidão, fornecendo as cópias 

necessárias para tanto, o que resta, desde já, DEFERIDO.Por fim, sem 

condenação em custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 840639 Nr: 44995-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYSA CRISTINA MELO MORAIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

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

OAB:13241-A/MT

 Isso posto, com suporte no acima mencionado, atentando-se para a 

determinação exarada nos autos da recuperação judicial nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, JULGO EXTINTO o feito, assim o fazendo nos 

termos do ARTIGO 924, III do CPC.Outrossim, CONSIGNO que poderá a 

parte exequente, às suas expensas, requerer o que de direito junto ao 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, devendo ser 

aqui pleiteada e expedida a respectiva certidão, fornecendo as cópias 

necessárias para tanto, o que resta, desde já, DEFERIDO.Por fim, sem 

condenação em custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).PUBLIQUE-SE. 
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INTIMEM-SE. ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 712105 Nr: 5188-82.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - 

OAB:21.439, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT, 

PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - OAB:19486/O, RENATA 

BARCARO - OAB:19.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE 

- OAB:16.875/MT

 Processo n. 5188-82.2011.811.0041

Código 712105

Vistos.

Desentranhe-se o petitório de fls. 123/169, entregando-o para a parte 

exequente para que proceda com a regular distribuição do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica junto ao cartório, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de descarte da peça.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de maio de 2.018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 843573 Nr: 47467-15.2013.811.0041

 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: SEBASTIANA RIBEIRO DE ASSIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo n. 47467-15.2013.811.0041

Código 843573

 Vistos.

 Ante o documento de fl. 102, verifica-se que este Juízo realizou todas as 

diligências cabíveis visando à restituição do valor depositado pela 

Seguradora de forma errônea na 20ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro.

Ademais, verifico que os autos encontram-se estacionados até o presente 

momento por um erro da Seguradora, bem como, que fora determinado 

reiteradamente à requerida que efetuasse o pagamento dos honorários 

periciais para dar andamento ao feito, contudo, a ré manteve-se inerte 

quanto a esta determinação.

Desta feita, considerando o ônus que recai sobre a requerida (art. 379, III, 

NCPC) , intime a ré para efetuar o pagamento dos honorários periciais em 

juízo, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Ressalvo que, em caso de 

descumprimento desta determinação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados pelo autor na exordial, sem prejuízo da aplicação da multa por 

litigância de má-fé.

Cumpra-se com URGÊNCIA por tratar-se de processo incluso na Meta 

02/2017-CNJ.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de Maio de 2018.

 Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 827970 Nr: 33829-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SAMUEL DE ALMEIDA, ANA PATRICIA DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12.529 OAB/ES

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

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

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

dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1060663 Nr: 51310-17.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA CAMPOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Processo n. 51310-17.2015.811.0041

Código 1060663

Vistos.

Ab initio, desentranhem-se os documentos às fls. 130/134, eis que 

estranhos ao processo.

Verifica-se dos autos que a parte autora impugnou a nomeação do perito 

médico judicial requerendo a nomeação de outro perito, ao argumento de 

que o perito nomeado não possui especialidade médica em ortopedia ou 

traumatologia (fls. 126/129).

 Pois bem. Sabe-se que o perito nomeado pelo juízo exerce múnus público 

ao utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração do laudo 

pericial, no qual estarão contidos subsídios que poderão contribuir para o 

julgador decidir a lide que lhe é apresentada, sendo que a sua nomeação é 

ato discricionário do Juiz que, portanto, pode designar qualquer 

profissional de sua confiança.

 O perito judicial presta compromisso de seu grau de agir com lisura e 

eficiência, respondendo por isso, caso assim não proceda, ex vi do 

disposto no artigo 158 do Novo Código de Processo Civil.

Portanto, descabida a pretensão de substituição do perito, até porque o 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello possui especialidade em Perícia Médica Judicial, 

além de outros cursos na área de perícia médica, assim INDEFIRO o pedido 

da parte autora e mantenho o perito nomeado.

Intimem-se as partes acerca da presente decisão.

 Após, concluso para sentença.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de Maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 96874 Nr: 12298-50.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUTORA VIP DE VÍDEOS LTDA., FRANCISCO ANIS 

FAIAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ VIP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20.993/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - 

OAB:9.374-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.: 871766 Nr: 10885-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER HENRIQUE DO NASCIMENTO

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.079/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 294215 Nr: 11660-41.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THERAPEUTICUM MICAEL HOMEOPATIA LTDA 

- ME, MARCO AURÉLIO SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT, PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - 

OAB:7549, PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB:7549/MT

 Processo n. 2008/1199

Código 294215

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que o exequente manifestou o interesse 

na realização de audiência de conciliação para a tentativa de acordo (fls. 

110/111).

Nesse sentido, o art. 139, V do CPC estabelece a possibilidade do 

magistrado promover a autocomposição a qualquer tempo. Desta forma, 

designo o dia 20.06.2.018 às 15h00, para audiência com a finalidade de 

tentar compor as partes, que será realizada na sala de audiências deste 

Juízo.

Intime-se as partes através dos respectivos procuradores.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de abril de 2.018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007713-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DO HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT0004111A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007713-73.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DO HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA - ME 

RÉU: HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP Vistos e etc. Trata-se 

de Ação Ordinária Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Liminar de Urgência INAUDITA ALTERA PARS proposta por CLÍNICA DE 

ANESTESIOLOGIA DO HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ - ME em face de 

HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA - EPP, ambos qualificados nos 

autos. A autora pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita 

e para tanto juntou nos autos documentos a fim de comprovar o estado de 

necessidade (id. 12425554 pág. 01). O artigo 98 do Código de Processo 

Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil 

continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça 

pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para 

ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural.” Em que pese se tratar de um direito público subjetivo 

consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica 

não lhe permite pagar os honorários advocatícios, custas processuais, 

sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua família, indiscriminado 

se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes do judiciário 

brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que realmente 

necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de evitar 

esse abuso, autorizam a análise caso a caso. Nesse sentido Dinamarco 

em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O processo custa 

dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um sistema 

processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de modo 

altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer fosse. 

A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, quer 

para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e dos demais tribunais do país: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO 

- DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (TJMT 

- 2013, Rel. DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014) (destaquei) “IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida.” RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016) (grifo nosso). 

“JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça 

gratuita, ante o valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. 

Vencimentos mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por 

outro lado, de documentos que comprovem situação financeira adversa. 

Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 

20627703920168260000 SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio 

Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 25/05/2016) (destaquei). Não obstante as 

alegações, os documentos trazidos não demonstram que a autora não 

possui ativos financeiros/patrimoniais insuficientes para o pagamento das 

custas/despesas processuais, ademais, realizada consulta aos sistemas 

disponíveis a este Juízo, foi possível constatar que os sócios, possuem 

condições econômica financeira que não permite o enquadramento da 

parte no conceito de pessoa hipossuficiente. Assim sendo, com norte no 

que dispõe o art. 99,§ 2o indefiro a gratuidade pleiteada, ao que determino 

que os autores procedam com o recolhimento das custas processuais 

devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, na forma do que estabelece o parágrafo 

único do art. 102 do CPC. Por fim, manifeste-se a autora em igual período 

sobre a possibilidade de conexão da presente ação, ao feito 

1005609-11.2018.8.11.0041 distribuído na 5ª Vara Cível. Int. Às 

providências. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

4ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035630-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GOMES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035397-07.2017.8.11.0041

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:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025704-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SANTANA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR FERREIRA LEITE OAB - MT20728/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004935-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAPTON INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT0014500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-B (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031815-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009748-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIS DE SOUZA CASTELO BRANCO OAB - PE18686 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI OAB - DF36160 (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027826-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLLEN KETWLY DE FIGUEIREDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015070-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI FREIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 
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advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031433-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINALDO LEVI LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 19930 Nr: 13137-12.2001.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA MACEDO, LÍGIA MARCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO RIBEIRO, LÚCIA FÁTIMA DE 

AMORIM RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA GONÇALVES 

BANDEIRA DUARTE - OAB:6659/MT, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - 

OAB:5.255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORIVALDO RIBEIRO - 

OAB:1276/MT

 Manifestem-se as partes acerca do cálculo de fls. 561/562, no prazo de 

10 (dez) dias, devendo ainda indicar os dados bancários atualizados para 

fins de expedição de alvará.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 11765 Nr: 11016-45.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOBRAL MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA, 

JOÃO JOSÉ DE CAMPOS, ANA GABRIELA FIGUEIREDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO - 

OAB:1276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LELIO TEIXEIRA COELHO - 

OAB:2070-A/MT, MARCELO JOVENTINO COELHO - OAB:5950-A/MT

 Mantenho a decisão vergastada pelos seus próprios fundamentos.

No mais, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1013687 Nr: 29168-19.2015.811.0041

 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 FERNANDA DALLA COSTA DA SILVA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9.879/MT

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

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, que fica designado 

o dia 06/06/2018, às 09:30 horas, na Avenida Bosque da Saúde, 171, 

bairro Bosque da Saúde – Cuiabá, para os trabalhos periciais, ficando 

intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos seus patrono da 

referida designação, conforme petição de fls. 246.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 42203 Nr: 19025-59.2001.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os termos do Provimento nº 004/2008/CM, que atribuiu nova 

competência e denominação a Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá, 

mormente em seu art. 1º, inciso I, que criou as Varas Especializadas em 

Direito Bancário, determino a redistribuição da presente ação a uma das 

Varas Especializadas, uma vez que os autos versam sobre operações 

realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do 

Banco Central.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 953791 Nr: 1928-55.2015.811.0041

 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: VALDSON ALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Ante o princípio da vedação de decisão surpresa, manifeste-se a parte 

requerida acerca da petição de fls. 141 e documento de fls. 142/145, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 866750 Nr: 6968-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO ROMANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LEILA AFFI COELHO, LUIZ 

SIMÕES XIMENES, MARCO AURÉLIO RIBEIRO COELHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 A intimação para o cumprimento de sentença na pessoa da advogada 

Ariane Ferreira Martins Camargo é válida, visto que na petição de fls. 123 

não houve a comprovação de cientificação da renúncia ao mandante, nos 

termos do art. 112 do CPC.

Outrossim, a procuração de fls. 49 não fixa o momento final de validade do 

instrumento procuratório, sendo as disposições contratuais estabelecidas 

entre o executado e sua advogada irrelevantes para a causa.

Destaco que o executado se furta ao cumprimento das ordens judiciais, 

consoante certidão de fls. 186.

Assim, defiro o pedido de fls. 176/179 e determino a penhora do imóvel 

objeto da lide.

Proceda-se ao registro da penhora e expeça-se mandado de avaliação.

Destaco que a douta advogada Ariane Ferreira Martins Camargo 

continuará representando os interesses do executado até o cumprimento 

das determinações contidas no art. 112 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango
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 Cod. Proc.: 716759 Nr: 10723-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODALGIRO DA SILVA, GILBERTO MALTZ SCHEIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI GUILHERME ARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O, MARIA ABADIA AGUIAR - OAB:2.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA NICHELE - 

OAB:3620-A/MT, Leonardo Giovani Nichele - OAB:7705

 Intime-se novamente a parte autora para cumprimento da determinação de 

fls. 766, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 753261 Nr: 5148-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA XAVIER DE SOUZA

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

INCORPORADORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDIANE COSTA DA SILVA - 

OAB:9250-MT

 A pesquisa RENAJUD restou infrutífera, conforme extrato em anexo.

Com relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

deverá a parte exequente se adequar ao artigo 133 do CPC e ss. 

Individualizando os sócios e juntando o contrato social atualizado da 

empresa requerida ou certidão da junta comercial, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 391366 Nr: 27041-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIANA LERMEN BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA LIMA, ADRIANA 

APARECIDA LIMA, MARIA APARECIDA LIMA, A. L.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 Rejeito a impugnação de fls. 553/557, visto que sequer houve penhora em 

nome de Adriana Aparecida Lima, conforme extratos de fls. 538/539.

Outrossim, não houve a comprovação de que se trata de conta poupança.

Friso ainda que a petição não foi materializada porque não houve o 

pagamento INTEGRAL da guia com valor de R$ 2,95 (dois reais e noventa 

e cinco centavos), sendo recolhido apenas R$ 2,05 (dois reais e cinco 

centavos), não se tratando de falha bancária.

No mais, intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 810450 Nr: 16942-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. MAIA DA SILVA ME, MARIA CONCEIÇÃO 

MAIA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT, VITOR SCHMIDT 

FERREIRA - OAB:21.325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para que apresente o demonstrativo 

atualizado do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1139330 Nr: 27141-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE CARDOSO DIAS

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 157/159, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 749641 Nr: 1063-37.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE FATIMA DIAVAN FRUET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO DIAVAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID GUILHERME BRITO 

CORREA - OAB:MT 12351, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, 

GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/PR 59659

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre a proposta de honorários pericias fls. 644, no valor de R$ 6.000,00, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1137827 Nr: 26489-12.2016.811.0041

 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: ANTONIO CAETANO BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SAMPAIO MACHADO - 

OAB:22.173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 122/127, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1073382 Nr: 56819-26.2015.811.0041

 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: LUCIA DE OLIVEIRA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 61 de 508



CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 76/81, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 735304 Nr: 31652-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAOA DO BRASIL MONTADORA DE 

VEÍCULOS S/A, SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO LOURENÇO 

RODRIGUES NETO - OAB:150586/SP, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A, MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS - 

OAB:188.868-B/ SP, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT, 

TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 339/341, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 934452 Nr: 51683-82.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CESAR JOSETTI FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ V - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO LUIZ DE ARAUJO - 

OAB:2.909/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos 

autos retornar ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 847872 Nr: 51329-91.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CESAR DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI WYSNEY DA COSTA 

MENEZES BATISTA - OAB:15.650/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 17688, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, 

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos 

autos retornar ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 790090 Nr: 44130-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÂNIA REGINA KINASZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CARLOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:7.450/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO TADEU SALCEDO - 

OAB:6038/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 152, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 749648 Nr: 1070-29.2012.811.0041

 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: HIDROPOWER ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MOACIR SCHMIDT - 

OAB:7703 OAB/SC, WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 269/284, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 936459 Nr: 52807-03.2014.811.0041

 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: LISETE DE SOUZA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA LIMA, ADRIANA 

APARECIDA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARIDA CARMO TAVEIRA - 

OAB:12255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO DA RECONVENÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 743365 Nr: 40319-21.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IP INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRYSSENKRUPP ELEVADORES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILIANE ANDRÉA FLEURY 

PIMENTA - OAB:OAB/MT 19189, NARA REGINA SILVA VENEGA - 

OAB:6.580/MT, VILSON PEDRO NERY - OAB:8.015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4.960/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 375/398, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 115623 Nr: 5244-96.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUBOPLAS INDUSTRIAS E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIZIO ADILSON CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B, NIVALDO DE ALMEIDA CARVALHO - OAB:3.826/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAN DANIEL PERON - 

OAB:7635/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 465, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 914302 Nr: 39707-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL INACIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAIANA APIO - OAB:16.103 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 113/114, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1018531 Nr: 31187-95.2015.811.0041

 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: NOELY APARECIDA ANTUNES BULHÕES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) 

DETERMINAR que a ré desmembre os débitos pertencentes a terceiros 

anteriores a fevereiro de 2015, bem como proceda com a transferência da 

UC n. 12768354 para o nome da parte autora; b) CONDENAR a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos 

morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir 

do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Transitada em 

julgado a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os 

presentes autos.Publique-seIntime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1126239 Nr: 21408-82.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDO AUGUSTO CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - 

OAB:15306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT

 Intime-se a parte autora para manifestação acerca da petição de fls. 

269/270, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 869234 Nr: 8959-63.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE LIMA DA SILVA TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALINA ROSEMEIRE DE FREITAS 

SCHURIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA 

ZELASKI - OAB:14156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

condenando a parte Ré à devolução dos bens em sua posse pertencentes 

à autora.Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno ao 

pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do 

CPC. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, § 8º, do 

CPC, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos 

honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC). Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 909001 Nr: 36147-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA MARCIA PESENTI DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA 

CARNEIRO - OAB:17.563/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de 

DECLARAR consignado o pagamento da autora referente ao cheque nº 

010338, de R$ 700,00 (setecentos reais), sacado contra o Banco Real, 

Agência 0113, Conta Corrente nº. 4737372-1, emitido sem provisão de 

fundos em favor do requerido, e DECLARAR quitação geral, ampla e 

irrestrita da dívida com o requerido, valendo a presente decisão como 

declaração de pagamento, quitação e recibo.Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos.Publique-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 218591 Nr: 1796-33.1994.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR DE ABREU FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOSINAL SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, AIR PRAEIRO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO SANTOS - 

OAB:21.239/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, JOSE OLIMPIO DE SOUZA FILGUEIRAS - 

OAB:3849/MT

 Defiro o pedido de fls. 196/202 para requisitar, tão-somente, as 03 (três) 

últimas declarações de imposto de renda e DOI, devendo a secretaria do 

Juízo observar o que dispõe a CNGC no que tange à requisição de 

informações fiscais.

Defiro ainda a consulta RENAJUD, a qual restou frutífera sendo inserida a 

restrição de circulação, conforme extrato em anexo.

Oficie-se ainda a Receita Federal do Brasil requisitando o envio do dossiê 

integrado (item b – fls. 201), dos últimos 05 (cinco) anos relativamente ao 
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executado Air Praeiro Alves – CPF 107.659.301-10.

Outrossim, registro que nos termos do art. 782 do CPC/15 o nome da parte 

executada pode ser incluído em cadastros de inadimplentes, desde que 

haja interesse da parte.

No mais, manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do 

feito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo juntar ainda o demonstrativo 

atualizado do débito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1055254 Nr: 48885-17.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON MICHAEL LIMA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para: a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC 

a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); b) Declarar a 

inexistência do débito de R$196,75 (cento e noventa e seis reais e setenta 

e cinco centavos).Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1038324 Nr: 40727-70.2015.811.0041

 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: YVAN FERREIRA RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para: a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC 

a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); b) Declarar a 

inexistência do débito de R$ R$148,83 (cento e quarenta e oito reais e 

oitenta e três centavos).Confirmo a liminar de fls. 23/24.Condeno ainda a 

parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

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 em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 230230 Nr: 37212-76.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS NETO, CARLOS 

ALBERTO CAPISTRANO DE PINHO, JOSÉ FRANCISCO CAPISTRANO DE 

PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPEDES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738/MT

 Aguarde-se a devolução da carta precatória.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1010246 Nr: 27679-44.2015.811.0041

 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: VITOR HUGO SANTANA MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/GO 34.847-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, II e 485, VI do CPC, revogo a 

liminar concedida às fls. 26/27 e INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO SEM APRECIAÇÃO DO 

MÉRITO.Justiça gratuita concedida à fl. 26/27.Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1036403 Nr: 39789-75.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS MARQUES ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Versam os autos acerca de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos 

c/c Indenização por Danos Morais proposta por Douglas Marques de 

Araújo, face de OI S/A.

Pelo documento de fl. 05 verifico que a autora foi inscrita no Serasa em 

duas oportunidades, amas a pedido da requerida, e que cada uma das 

inscrições está sendo questionada em processos diferentes, sendo a 

presente demanda referente à segunda inscrição supostamente indevida.

Assim, em análise do feito, verifico a ocorrência de conexão com os autos 

distribuídos sob o nº. 39788-90.2015.811.0041, em trâmite perante a 8ª 

Vara Cível da Capital.

Observa-se que o resultado da ação que tramita perante 8ª Vara Cível irá 

trazer consequências nesta, portanto, devendo ser reunidas de forma a 

evitar decisões conflitantes e prejudiciais.

 Dessa maneira, a fim de se evitar decisões conflitantes, determino a 

remessa destes autos, por dependência, ao processo de nº. 

39788-90.2015.811.0041 em trâmite perante a 8ª Vara Cível da Capital, 

com fulcro nos artigos 55, c.c 286, I, do Código de Processo Civil.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1061690 Nr: 51727-67.2015.811.0041

 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: JOSÉ ANTÔNIO VIEGAS DA SILVA

 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: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para: a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC 

a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); b) Declarar a 

inexistência do débito de R$274,32 (duzentos e setenta e quatro reais e 

trinta e dois centavos).Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 
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cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1042405 Nr: 42698-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY GUILHERME NEVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) CONDENAR a parte requerida ao 

pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do 

STJ); b) Declarar a inexistência do débito de R$555,97 (quinhentos e 

cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos).Confirmo a liminar de 

fls. 23/24.Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 838298 Nr: 42994-83.2013.811.0041

 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: NATHÁLIA QUEIROZ NEIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA SILVA MARCIO - 

OAB:13370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13.241-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 711107 Nr: 4118-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAÍ MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, 

JOSE MARIA BORTOLI, FERNANDO MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE CARNES E FRIOS DO POVO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, LEONARDO ROSSATO - OAB:8810-B, rodrigo direne 

de moares - OAB:13878, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - 

OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1022097 Nr: 32974-62.2015.811.0041

 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: NERLINHO LUSSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para: a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC 

a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); b) Declarar a 

inexistência do débito de R$ 33,89 (trinta e três reais e oitenta e nove 

centavos).Oficie-se aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC) 

para que procedam com a baixa definitiva do débito questionado nos 

autos.Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1130881 Nr: 23360-96.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO APARECIDO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com 

fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de 

Processo Civil.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3º do CPC/2015.Transitada em 

julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as devidas 

baixas.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1087772 Nr: 5090-24.2016.811.0041

 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: RPDS, JAQUELINE PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Cuida-se de pedidos formulados pela requerida às fls.144/148, 

requerendo a expedição de ofícios ao INSS e à Delegacia Policial, bem 

como pela realização de perícia indireta com o fim de averiguar o nexo 

causal entre o acidente de trânsito e o falecimento da vítima.

INDEFIRO o pedido de perícia indireta, tendo em vista a manifestação da 

requerida pela desnecessidade de realização de perícia, conforme 

fls.139/140.

Outrossim, considerando que o inquérito policial não corre sob o segredo 

de justiça, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à Delegacia Policial, 

uma vez que cabe a parte diligência junto ao respectivo órgão.

No mais, defiro o pedido de expedição de ofício ao Instituto Nacional do 

Seguro Social, assim, expeça-se ofício ao INSS para verificação acerca 

da existência de outros beneficiários/herdeiros do de cujus.

Assim, intime-se o embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito.

Intime-se.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1047878 Nr: 45353-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMÉTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:OAB/SP 91311, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A OAB/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com fulcro no 

art. 487, I do Código de Processo Civil.Condeno ainda a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 20% (vinte 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, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 815329 Nr: 21780-36.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E 

SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA COELHO PEDROSA - 

OAB:30195, EDMILSON PARANHOS DE MAGALHAES FILHO - 

OAB:7809/PE, INAIAN FERNANDES LEOTTI - OAB:14414/MT, RENAN 

JAUDY PEDROSO DIAS - OAB:15441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais no valor de R$ 15.980,00, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 748755 Nr: 404-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO EDUARDO DA SILVA PEREIRA, SHEILA PEREIRA 

DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DA SILVA PEREIRA FILHO, CARMELITA 

DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO HENRIQUES MAIMONI 

- OAB:2772-A/MT, ANTONIO HÉLIO R. DO PRADO FILHO - 

OAB:7626/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para retirar a Carta Precatória 

expedido, no prazo de 10 (dez) dias, e comprovar sua distribuição, em 20 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 728164 Nr: 24076-02.2011.811.0041

 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: CAMBARROS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 253/295, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 412747 Nr: 2040-97.2010.811.0041

 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 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARES & CIA LTDA, FARES HAMED ABOUZEID 

FARES, NABIH FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 438, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1141392 Nr: 28015-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANANIAS PINHEIRO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA, SÃO FRANCISCO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO URANY DE CASTRO 

- OAB:16539/GO, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT, 

RODRIGO MARÇAL VIEIRA E SILVA - OAB:31.444/GO

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 168, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 300457 Nr: 13436-76.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES 

MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALECXANDRO COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA, 

BENZAILTON AUTO DE SOUZA, NILCELENE GOMES, CRYSTOPHER 

PEREIRA DA COSTA, JOSÉ SILVA DOS SANTOS, CARLOS BRITO, 

WANDERLEI DE JESUS DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10.862-MT, EDUARDO MAHON - OAB:6.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, DANIELLE CRISTINA BARBATO DA 

SILVA - OAB:9504/MT, EDIVAN FREITAS VIEIRA - OAB:11.192/MT, 

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - OAB:9.502/MT, PATRICIA 

APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - OAB:12507/MT, WALDIR CALDAS 

RODRIGUES - OAB:6591/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 1042, no 

prazo de 05 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1244312 Nr: 19380-10.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUBAR METAIS E CABOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SME - SOCIEDADE DE MONTAGENS E 

ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO HENRIQUE SIMONETTI - 

OAB:RJ/157.577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1109446 Nr: 14466-34.2016.811.0041

 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: MARIA MARQUES DA CRUZ, DANIELLE DOS SANTOS 

CRUZ, JANET MARTINS DOS SANTOS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED ADMINISTRADORA DE PLANO DE 

SAÚDE LTDA, REDE BRASIL VIDA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E 

SAÚDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DOS SANTOS CRUZ - 

OAB:13552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROCHA NEDEL - 

OAB:32349, JANINE GIRARDI - OAB:39458

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 145/151, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1067354 Nr: 54221-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES LACERDA

 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: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 88/93, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1155244 Nr: 34021-37.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE GOMES RONDON FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - OAB:6.363, 

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDO/APELADA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 148/172, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 878837 Nr: 16031-04.2014.811.0041

 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: MANOEL ANTONIO VELASQUEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CASTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10579 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERODILCE SANTOS 

GUIMARÃES - OAB:16518

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar alegações 

finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 861176 Nr: 2668-47.2014.811.0041

 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: MARA CRISTIANE MELCHIOR, JAIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOP. 

DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, UNIMED SÃO PAULO - COOPERTIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ZORTÉA ANTUNES - 

OAB:17.001/MT, CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - NPJ - 

OAB:7216/MT, VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA - OAB:17.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318 A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277/MT, 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JEBER 

JUABRE JUNIOR - OAB:122143, JOAO PAULO JUNQUEIRA E SILVA - 

OAB:136837, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - 

OAB:3418-A/MT, LUIZ CARLOS GALVÃO DE BARROS - OAB:21650-SP, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A/MT, WILZA 

APARECIDA LOPES SILVA - OAB:173351/SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, que fica designado 

o dia 03/08/2018, às 08:30 horas, na sala 02 de perícias médicas no 1° 

andar do TRT23-CUIABÁ, para os trabalhos periciais, ficando intimadas as 

partes e assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida 

designação, conforme petição de fls. 1924.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1051336 Nr: 47113-19.2015.811.0041

 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: ALINE DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO KENJI MOGARI, UNIMED CUIABÁ - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE ALMEIDA 

ANDRADE - OAB:14109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.475/MT, 

JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JR - OAB:8578

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre a proposta de honorários pericias fls. 336, no valor de R$ 3.500,00, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 802865 Nr: 9328-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->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: ROBSON ALVES DE PAULA, MARIA MARLENE 

MARQUES BALAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO CESAR SOARES GONÇALVES, RITA 

DE CÁSSIA OLIVEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B, JOSÉ RICARDO NUNES - OAB:OAB/MS 5820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 441445 Nr: 17926-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CÉSAR FADUL - 

OAB:4541/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos 

autos retornar ao arquivo.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015105-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JOSE SCHUMACHER (AUTOR)

KEYLA CHRISTINA ALMEIDA PORTELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT0015259A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1015105-64.2018.8.11.0041 DESPACHO As partes 

pugnam pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-as para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 4 de junho de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001517-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA PEREIRA LEITE DE MORAIS (AUTOR)

DEONIZIO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT0014019A (ADVOGADO)

SUZANA PEREIRA LEITE MORAIS OAB - MT0012156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos do art. 

482,VI, CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a 

intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida de ID 13484814, no prazo de quinze (15) dias. CUIABÁ, 4 de 

junho de 2018. AGDA RIBEIRO DE CASTILHO GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001517-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA PEREIRA LEITE DE MORAIS (AUTOR)

DEONIZIO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT0014019A (ADVOGADO)

SUZANA PEREIRA LEITE MORAIS OAB - MT0012156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos do art. 

482,VI, CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a 

intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida de ID 13484814, no prazo de quinze (15) dias. CUIABÁ, 4 de 

junho de 2018. AGDA RIBEIRO DE CASTILHO GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011868-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELE MARIA DE SOUSA OAB - MT23353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FAINOR SANCHES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011868-22.2018.8.11.0041 TERMO DE AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Número do Processo: 

1011868-22.2018.8.11.0041 Data e horário: 04 de junho de 2018, às 14:00 

horas. Autor: Francisco Fainor Sanches de Lima Ré: Interligação Elétrica 

do Madeira S.A PRESENTES: Juíza de Direito: Dra. Ana Paula da V. Carlota 

Miranda Autor: Ausente Advogado do autor: Ausente Réu: Ausente 

Advogado da ré: Testemunha: Sandro Alberto de Souza Junior OAB 

15807 Gustavo De Melo Portela Spengler RG nº 001075308 SSPMS 

Acadêmicos: Lucimar Alves da Costa RG 17785812 SESP MT 

OCORRÊNCIAS Iniciada a solenidade, constatou-se que o PJE está 

temporariamente indisponível, não havendo também noticia de que a parte 

autora e seus patronos foram devidamente intimados para o ato. A ré 

requereu prazo para juntada de substabelecimento, bem como de 

procuração outorgada aos advogados do autor. DELIBERAÇÕES A seguir 

a MMª. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Concedo o prazo de 5 dias para 

juntada de substabelecimento ao advogado presente a este ato, bem como 

de cópia da procuração outorgada ao advogado do autor. Esta audiência 

ficou prejudicada pelas razões acima exposta. Redesigno o dia 23 de 

julho, às 14:00 horas para audiência e inquirição da testemunha. Saem os 

presentes intimados.” Nada Mais, Eu, __________ (Brenda de Queiroz 

Sanches) – Estagiária de Direito, que digitei e encerro o presente. ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito Sandro Alberto de 

Souza Junior Advogado da ré Cuiabá, 4 de junho de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1032641-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR CALDEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA SILVA RODRIGUES OAB - MT22939/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 68 de 508



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos do art. 

482,VI, CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a 

intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida de ID 13486608, no prazo de quinze (15) dias. CUIABÁ, 4 de 

junho de 2018. AGDA RIBEIRO DE CASTILHO GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012915-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALPHA MALL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALMEIDA BORGES (EXECUTADO)

KLEBER BORGES (EXECUTADO)

DIETARIA COMERCIO IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MATIAS BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012915-31.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se a parte 

executada 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). Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe o endereço eletrônico das partes, cumprindo o que 

determina o art. 319, II do CPC/15. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 4 de junho de 

2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013256-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOBUKO SONIA NAKANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013256-57.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se o 

exequente para que, em 15 (quinze) dias, emende a inicial acostando aos 

autos cópia do titulo que fundamenta a presente ação (frente e verso), 

bem como planilha atualizada do seu crédito, cumprimento o que determina 

o art.798, I, “a” e “b” do CPC/15, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e concluso. Cuiabá, 4 de junho de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013668-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEX LUIS RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013668-85.2018.8.11.0041 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, 4 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894434 Nr: 26178-89.2014.811.0041

 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: JOELSON CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13.556 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, o recurso de apelação foi protocolado tempestivamente, 

sendo assim procedo a intimação do apelado/autor, para oferecer 

contra-razões no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 459144 Nr: 28863-11.2010.811.0041

 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: MARIA TALITA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6.748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA PETTINATE RIBEIRO 

FRÓES - OAB:17.734, ÍTALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - 

OAB:13.786MT

 Trata-se de ação de reparação de danos morais e estéticos decorrentes 

de acidente de trânsito em fase de cumprimento de sentença em que as 

partes informaram a celebração de acordo à p. 196/198

À p. 215 foi determinada a regularização processual da exequente.

 À p. 216/218 foi informado o falecimento da exequente e habilitação 

processual de Luciana Talita da Cunha de Oliveira, herdeira da parte, 

concordando com a homologação do acordo celebrado.

 Procuração à p. 219.

 Cópia de processo de inventário à p.220/232.

 Intimada, a executada concordou com a habilitação de Luciana Talita da 

Cunha de Oliveira e requereu a homologação do acordo com a liberação 

dos valores penhorados em seu favor (p.242).

É o relatório. Decido.

Homologo a habilitação processual de Luciana Talitda da Cunha de 

Oliveira, promova-se as alterações necessárias no Sistema Apolo e capa 

dos autos.

 Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, e extingo este cumprimento de sentença 

nos termos do artigo 924, inciso II do CPC.

 Defiro o levantamento dos valores vinculados nos autos em favor da 

executada, como requerido à p. 201/202.

Dê-se baixa na penhora efetuada no rosto dos autos código 786357 que 

trâmita no juízo da 5ª Vara Cível desta Comarca.

 Custas pela executada. Honorários na forma pactuada.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 818048 Nr: 24462-61.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CEREAL SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, ALIANÇA DO BRASIL 

- COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIÜLA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918, 

MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentados às fls.409/444 é 

tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação às partes 

requeridas para apresentarem suas contrarrazões ao Recurso de 

Apelação,no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 464854 Nr: 32647-93.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA FERREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETH FERREIRA MORAES CRISPIM DE 

MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO LIMA LEDESMA - 

OAB:13.466/MT, MAURICIO GOMES AMADO - OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:OAB/MT 11.443, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 Vistos.

Certifique-se o cumprimento da decisão de p. 360/362.

Intime-se a exequente para se manifestar sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença, em quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894757 Nr: 26340-84.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJCQ, CLAUDIR FERNANDES QUINTANILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA BRITO 

SILVA RAMOS - OAB:11.197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Processo nº 26340-84.2014.811.0041

Código 894757

DESPACHO

Tendo em vista que a autora atingiu a maioridade civil, intime-a para 

regularizar sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, concluso para sentença.

Cuiabá, 30 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.: 121092 Nr: 9296-38.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR JOSÉ SOARES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL KARA JOSÉ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1.933/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar o CPF 

atualizado do executado, no prazo de 15 (quinze) dias, vez que não foi 

possível a inclusão da restrição no sistema, conforme documento de fl. 

361, bem como para manifestar-se em prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 331643 Nr: 2706-69.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON DE MORAES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937/PR, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102/PR

 Trata-se de cumprimento de sentença em que, intimado, o banco 

executado efetuou o pagamento do saldo remanescente.

 O exequente concordou com a quantia paga e requereu o seu 

levantamento.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 125869 Nr: 14081-43.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO ROTEIRO LTDA, IMOBILIÁRIA 

SÃO GABRIEL LTDA, IMOBILIÁRIA CUNHA CAMPOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELDER COSTA BARIZON - 

OAB:7195, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência Devolvida de fl. 319, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 871144 Nr: 10392-05.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ZWICKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GERALDO FRAGA 

ZWICKER - OAB:153148-B/SP, AUGUSTO FRAGA ZWICKER - 

OAB:4.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:OAB/MT 9494

 Vistos etc...Defiro a prova oral e designo o dia 09 de agosto de 2018, às 

15:00 horas, audiência de instrução para o oportunidade em que será 

colhido o depoimento do autor e testemunhas, que deverão ser arroladas 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, §4º, 

NCPC.Registro que nos termos do art. 455 do NCPC, “Cabe ao advogado 

da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora 

e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo.”Intimem-se o autor pessoalmente para vir e a depor, sob pena de 

confissão. Cumpra-se com urgência, processo incluso na Meta 02-CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1147402 Nr: 30600-39.2016.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARDENE ALVES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo n° 30600-39.2016.811.0041

 Código 1147402

DESPACHO

Trata-se de cumprimento de sentença. Assim, promovam-se as devidas 

anotações na capa dos autos e no sistema Apolo.

Intime – se a credora para se manifestar sobre o pagamento da 

condenação (p.103/106), em 05 (cinco) dias.

Cuiabá, 29 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.: 1108530 Nr: 14117-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEY ALCÂNTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILTON DA SILVA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA 

- OAB:9.983/MT, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:OAB/MT 

10006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art.485, III do CPC, julgo extinta sem resolução 

do mérito esta ação de rescisão de compra e venda, busca e apreensão 

de veiculo, contra o enriquecimento sem causa e indenização ajuizada por 

Sirley Alcantara em desfavor de Adailton da Silva Gonçalves.Custa pela 

autora. Honorários indevidos.Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 29 de maio de 2018.Ana Paula 

da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 928235 Nr: 48365-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FARIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELINDA PAES DE BARROS CURVO, 

ZENILD ANTONIA COUTINHO, MARIA ABADIAS DE OLIVEIRA, NELSON 

JOÃO DA SILVA PONCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial de fl. 143/156, no prazo de 15 

(quinze) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 879174 Nr: 16289-14.2014.811.0041

 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: BENILDA GONÇALVES DA SILVA CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 ....Apresentados os honorários, intimem-se as partes para ciência e 

manifestação em três dias.As partes, no prazo comum de quinze dias, 

poderão indicar assistentes técnicos (devendo informar telefone e e-mail 

para contato do respectivo assistente) e formular quesitos. A parte que 

formular quesito cuja resposta implique trabalho excessivamente oneroso 

deverá se responsabilizar pelo pagamento dos honorários 

correspondentes ao quesito, sob a pena de indeferimento.Após a 

concordância quanto aos honorários pericias, ou sua homologação pelo 

juízo, intime-se a ré para efetuar o pagamento, em cinco dias.Autorizo o 

pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor 

do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago 

apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.O perito deverá cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso. Deve o perito, ainda, assegurar aos assistentes das partes 

o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, 

com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência 

mínima de 5 dias (art. 466, §2º do CPC.).O laudo pericial deverá ser 

entregue em cartório no prazo de 10 dias, contados a partir da data em 

que o perito for comunicado para dar início aos trabalhos.Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que no prazo comum de quinze dias se 

manifestem sobre o resulta¬do, mesma oportunidade em que deverão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos.A pertinência da 

prova oral será apurada após a entrega do laudo pericial.Intimem-se todos. 

Cumpra-se com urgência, processo incluso na Meta 02-CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 953865 Nr: 1983-06.2015.811.0041

 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: LAURI GARCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT proposta por Lauri Garcia da Silva em face de Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.Quanto aos honorários periciais, 

vislumbro ser devida a restituição integral do valor de R$ 800,00 

(oitocentos reais) à ré a título de honorários periciais. Afinal, a perícia 

deixou de acontecer por culpa exclusiva do autor que não compareceu ao 

reagendamento, não podendo a seguradora ser prejudicada por tal fato. 

Todavia, é cediço que o perito nomeado realizou, ainda que ínfimo, seus 

trabalhos, pois fez carga dos autos, estudou o caso e dispôs de um 

horário em sua agenda, motivo pelo qual deve ser remunerado, de modo 

que entendo devida a permanência do percentual de 30% (trinta por 

centos) dos honorários periciais. Contudo, como o autor é beneficiário da 

justiça gratuita, referido encargo deverá ser suportado pelo Estado, 

conforme disposto no artigo 95, § 3º, I, do CPC/15. Assim, expeça-se 

certidão de crédito em favor do perito correspondente a 30% dos 

honorários periciais arbitradosExpeça-se alvará em favor da ré referente 

aos honorários periciais depositados à p.142/145. Custas pelo autor, bem 

como ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, 

sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito 

ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o 

art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 941219 Nr: 55285-81.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILTON DE ARRUDA CABRAL

 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: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação ordinária de cobrança da diferença do 
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seguro obrigatório - DPVAT proposta por Adeilton de Arruda Cabral em 

face de Tokio Marine Brasil Seguradora S.A.Quanto aos honorários 

periciais, vislumbro ser devida a restituição integral do valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) à ré a título de honorários periciais. Afinal, a perícia 

deixou de acontecer por culpa exclusiva do autor que não compareceu ao 

reagendamento, não podendo a seguradora ser prejudicada por tal fato. 

Todavia, é cediço que o perito nomeado realizou, ainda que ínfimo, seus 

trabalhos, pois fez carga dos autos, estudou o caso e dispôs de um 

horário em sua agenda, motivo pelo qual deve ser remunerado, de modo 

que entendo devida a permanência do percentual de 30% (trinta por 

centos) dos honorários periciais. Contudo, como o autor é beneficiário da 

justiça gratuita, referido encargo deverá ser suportado pelo Estado, 

conforme disposto no artigo 95, § 3º, I, do CPC/15. Assim, expeça-se 

certidão de crédito em favor do perito correspondente a 30% dos 

honorários periciais arbitradosExpeça-se alvará em favor da ré referente 

aos honorários periciais depositados. Custas e despesas processuais 

pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade 

do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, 

conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 941213 Nr: 55280-59.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO LEITE PARAVA

 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

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação ordinária de cobrança da diferença do 

seguro obrigatório - DPVAT proposta por Everaldo Leite Parava em face 

de Tokio Marine Brasil Seguradora S.A.Quanto aos honorários periciais, 

vislumbro ser devida a restituição integral do valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) à ré a título de honorários periciais. Afinal, a perícia 

deixou de acontecer por culpa exclusiva do autor que não compareceu ao 

reagendamento, não podendo a seguradora ser prejudicada por tal fato. 

Todavia, é cediço que o perito nomeado realizou, ainda que ínfimo, seus 

trabalhos, pois fez carga dos autos, estudou o caso e dispôs de um 

horário em sua agenda, motivo pelo qual deve ser remunerado, de modo 

que entendo devida a permanência do percentual de 30% (trinta por 

centos) dos honorários periciais. Contudo, como o autor é beneficiário da 

justiça gratuita, referido encargo deverá ser suportado pelo Estado, 

conforme disposto no artigo 95, § 3º, I, do CPC/15. Assim, expeça-se 

certidão de crédito em favor do perito correspondente a 30% dos 

honorários periciais arbitradosExpeça-se alvará em favor da ré referente 

aos honorários periciais depositados. Custas e despesas processuais 

pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade 

do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, 

conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 949569 Nr: 60052-65.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA MARIA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLIENE AUXILIADORA CORREA 

DE MAGALHAES - OAB:OAB/MT 19.695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494

 Vistos etc...O perito deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe 

foi cometido, independentemente de termo de compromisso. Deve o perito, 

ainda, assegurar aos assistentes das partes o acesso e o 

acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia 

comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias 

(art. 466, §2º do CPC.).O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no 

prazo de 10 dias, contados a partir da data em que o perito for 

comunicado para dar início aos trabalhos.Apresentado o laudo, intimem-se 

as partes para que no prazo comum de quinze dias se manifestem sobre o 

resulta¬do, mesma oportunidade em que deverão providenciar a 

apresentação de seus pareceres técnicos.A pertinência da prova oral 

será apurada após a entrega do laudo pericial.Quanto ao agravo retido 

apresentado na vigência do CPC/1973, mantenho da decisão recorrida 

pelos seus próprios fundamentos.Intimem-se todos. Cumpra-se com 

urgência, processo incluso na Meta 02-CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 836886 Nr: 41793-56.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO VIANA - OAB:3.155 

- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9.494/MT

 Intime-se o autor para que justifique o motivo pelo qual não se fez 

presente no dia e local designado por duas vezes para a realização da 

pericia, devendo, ainda, indicar data possivel para a efetivação da prova, 

na forma solicitada à p. 166/168, no prazo de cinco dias.

Com a informação do autor, dê-se ciência ao perito e à ré.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 793369 Nr: 47462-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FECOMERCIO MT FEDER. DO COM. DE BENS, SERV. E 

TURISMO DO EST. DE MATO GROSO, PEDRO JAMIL NADAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRONE GALINDO CADEMARTONI - 

OAB:13.686

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLAN ADIB FARES - 

OAB:9265/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem, 

no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 820319 Nr: 26560-19.2013.811.0041

 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: EVELYN BIANCA DE SOUZA ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Yuji Yashiro - 

OAB:16.250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, Rodrigo Pouso - OAB:12.333 -MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem, 

no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 829881 Nr: 35632-30.2013.811.0041

 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: MARIA CONSTANCIA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.741/MT, INGRID GONÇALVES DE OLIVEIRA - OAB:16.622, 

LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI - OAB:21.558/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663, FERNANDA 

ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB: 7.725 OAB/MT, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15642

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem, 

no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1136668 Nr: 25914-04.2016.811.0041

 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: JOÃO SEVERINO VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem, 

no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 911442 Nr: 37801-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INOVAR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, 

RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 ...Intime-se o perito para aceitar a nomeação, apresentar a sua pretensão 

honoraria, currículo e contatos profissionais, em cinco dias, nos termos do 

art. 465, §2º do CPC.Apresentados os honorários, intimem-se as partes 

para ciência e manifestação em três dias.As partes, no prazo comum de 

quinze dias, poderão indicar assistentes técnicos (devendo informar 

telefone e e-mail para contato do respectivo assistente) e formular 

quesitos. A parte que formular quesito cuja resposta implique trabalho 

excessivamente oneroso deverá se responsabilizar pelo pagamento dos 

honorários correspondentes ao quesito, sob a pena de 

indeferimento.Após a concordância quanto aos honorários pericias, ou 

sua homologação pelo juízo, intime-se a autora para efetuar o pagamento, 

em cinco dias.Autorizo o pagamento de até cinquenta por cento dos 

honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários.O perito deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 

termo de compromisso. Deve o perito, ainda, assegurar aos assistentes 

das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames 

que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com 

antecedência mínima de 5 dias (art. 466, §2º do CPC.).O laudo pericial 

deverá ser entregue em cartório no prazo de 10 dias, contados a partir da 

data em que o perito for comunicado para dar início aos 

trabalhos.Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no prazo 

comum de quinze dias se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos.Por fim, intime-se a autora para se manifestar sobre o 

pedido de levantamento dos valores depositados em juízo, em 48 

horas,Intimem-se todos. Cumpra-se com urgência, processo incluso na 

Meta 02-CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 915043 Nr: 40189-26.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO VICENTINO FIDELIO

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação ordinária de cobrança da diferença do 

seguro obrigatório - DPVAT proposta por Everaldo Leite Parava em face 

de Tokio Marine Brasil Seguradora S.A.Quanto aos honorários periciais, 

vislumbro ser devida a restituição integral do valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais) à ré a título de honorários periciais. Afinal, a perícia deixou de 

acontecer por culpa exclusiva do autor que não compareceu ao 

reagendamento, não podendo a seguradora ser prejudicada por tal fato. 

Todavia, é cediço que o perito nomeado realizou, ainda que ínfimo, seus 

trabalhos, pois fez carga dos autos, estudou o caso e dispôs de um 

horário em sua agenda, motivo pelo qual deve ser remunerado, de modo 

que entendo devida a permanência do percentual de 30% (trinta por 

centos) dos honorários periciais. Contudo, como o autor é beneficiário da 

justiça gratuita, referido encargo deverá ser suportado pelo Estado, 

conforme disposto no artigo 95, § 3º, I, do CPC/15. Assim, expeça-se 

certidão de crédito em favor do perito correspondente a 30% dos 

honorários periciais arbitradosExpeça-se alvará em favor da ré referente 

aos honorários periciais depositados. Custas e despesas processuais 

pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade 

do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, 

conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 915351 Nr: 40458-65.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIF.COMERCIAL 13 DE JUNHO CENTRO 

EXECUTIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS THIAGO MARQUES 

DUARTE - OAB:18202/O, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:OAB/MT 12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Fernanda Alves Cardoso 

- OAB/MT 9.494 - OAB:, Dr.ª Gisela Alves Cardoso - OAB/MT 7.725 - 

OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de debito c/c obrigação de 

fazer e repetição de indébito e indenização por danos morais proposta 

contra a CAB – CUIABÁ, em que o autor questiona as faturas indicadas na 

exordial.

Na contestação a ré refuta os argumentos da autora, defendendo a 

legalidade da cobrança.

O feito teve regular tramitação, sendo que, intimadas as partes para 

manifestarem sobre as provas que pretendem produzir, somente a ré 

atendeu ao chamado judicial e pugnou pela prova oral.

O autor não ofereceu resposta ao agravo retido.

É o breve relato. Decido.

As partes estão devidamente representadas e não há preliminares, razão 

pela qual declaro o feito saneado.

Em atenção ao disposto no art. 357, inc. II do CPC, fixo como ponto 

controvertido a legalidade da cobrança e danos experimentados.

Quanto ao ônus da prova, em sendo relação de consumo, cabe à ré 

comprovar a legalidade das cobranças efetuadas e a prestação dos 

serviços (art. 357, inc. III do CPC).

Defiro a prova oral e designo o dia 09 de agosto de 2018, às 16:00 horas 
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para a audiência de instrução para o oportunidade em que será colhido o 

depoimento pessoal do representante do autor e testemunhas, que 

deverão ser arroladas no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 357, §4º, NCPC.

Registro que nos termos do art. 455 do NCPC, “Cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.”

Intimem-se o autor pessoalmente para vir e a depor, sob pena de 

confissão.

Quanto ao agravo retido interposto na vigência do CPC/1973, mantenho a 

decisão recorrida pela sua própria fundamentação.

Intimem-se todos. Cumpra-se com urgência, processo incluso na Meta 

02-CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1157950 Nr: 35050-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZINETE DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDEMIRO SANTANA FERREIRA - 

OAB:897/MT, WELBERT MAURO FERREIRA - OAB:13334-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Vistos.

A autora alega que a ré persiste no descumprimento da liminar deferida às 

p. 24/25, requerendo o restabelecimento da energia elétrica (p.82/86).

Entretanto, a ré, às p. 87/88, assevera que não descumpriu a medida, mas 

que a autora deixou de pagar todas as faturas vincendas após o 

ajuizamento desta ação e requereu a desconsideração das alegações da 

autora.

Diante disso, intime-se a autora para se manifestar sobre a petição de p. 

87/88, em cinco dias.

Desde já, registro à ré que o descumprimento da liminar referente às 

faturas dos meses de agosto e setembro/2016, ensejará na majoração da 

multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 812436 Nr: 18928-39.2013.811.0041

 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: CLARO S/A (TELEFONIA MÓVEL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E DA SILVA EMPREENDIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

JULGO PROCEDENTE esta ação de cobrança ajuizada por CALRO S/A 

para CONDENAR a ré E. DA SILVA – EMPREENDIMENTOS LTDA., inscrita 

no CNPJ N. 09.221.691/0001-28 ao PAGAMENTO da obrigação no valor de 

R$ 109.159,23 (cento e nove mil cento e cinquenta e nove reais e vinte e 

três centavos). Referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês.Custas e 

despesas processuais deverão ser suportadas pela ré, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação (artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC). Após o 

trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem 

eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 458687 Nr: 28511-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOPOLDINA DE OLIVEIRA LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente com resolução de mérito esta ação de despejo cumulada 

com cobrança de aluguéis proposta por JOSÉ VIANA DA SILVA e 

CONDENO a ré LEOPOLDINA DE OLIVEIRA LOBO ao pagamento dos 

aluguéis e acessórios (IPTU, água, energia elétrica e reparos no imóvel) 

vencidos no período de 05 de janeiro 2010 a 05 de janeiro de 2011. O 

valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais) deverá ser corrigido pelo 

índice INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do 

vencimento de cada prestação (artigo 397, CC). Confirmo a decisão inicial 

de p. 33/34, que concedeu a antecipação de tutela e determinou o despejo 

da ré.Custas pela ré, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, 

nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Após o trânsito 

em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual 

pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na 

distribuição.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 30 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 862658 Nr: 3794-35.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGUES BRIANEZE, GABRIEL NAVES 

TORRES BORGES, RAFAEL FREDERICO VAZ CURVO, OSMAR GABRIEL 

CHEMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOTRAUMA SOCIEDADE CIVIL LTDA., ÉDIO 

LOTUFO, ONIOVALDO NUNES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍZ DUTRA DE PAULA - 

OAB:5053-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE BOM DESPACHO 

DANTAS BORGES - OAB:13.274, HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS 

BORGES - OAB:OAB/MT 13274

 Com estas considerações e, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 

art. 330, IV e 290 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso I, do mesmo Diploma Legal.Custas pelos autores, assim 

como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 

85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de maio 

de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 862822 Nr: 3898-27.2014.811.0041

 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: GONÇALO MAXIMIANO ALMEIDA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTINA EVANITA DE 

OLIVEIRA - OAB:22331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente o pedido da ação de indenização por danos morais c/c 

obrigação de fazer proposta por GONÇALO MAXIMIANO ALMEIDA 

ARRUDA contra SERASA S/A e REVOGO a liminar concedida à p. 

30.Custas e despesas processuais pelo autor, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, diante 

da Assistência Judiciária Gratuita deferida ao mesmo, suspendo a 

exigibilidade do crédito por cinco anos, conforme determina o art. 98, § 3º, 

do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P. 

I. Cumpra-se.Cuiabá, 30 de maio de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 
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MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 946591 Nr: 58379-37.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONILZA CARDOSO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO ALEXANDRE CESAR 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.43 1A

 Processo nº. 58379-37.2014.811.0041 - Código 946591

DESPACHO

 Por um equívoco, o despacho de p. 72 foi lançado em outro processo e, 

por isso, não chegou a ser publicado.

Diante disso, novamente determino a intimação do réu para se manifestar 

especificamente sobre os documentos juntados às p. 52/60.

Após, concluso para julgamento antecipado ou despacho saneador.

Cuiabá, 30 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.: 901578 Nr: 31022-82.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA GARAGEM DO NILDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente o pedido desta ação proposta por JOAQUIM PEREIRA 

DO NASCIMENTO FILHO em desfavor da EMPRESA GARAGEM DO NILDO. 

Custas e despesas processuais pelo autor, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, nos termos do nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos 

do CPC. Porém, sendo este beneficiário da Justiça Gratuita, suspendo a 

exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 (cinco) anos.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 30 de 

maio de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183299 Nr: 2172-34.1985.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RODRIGO DE LARA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HISSAO OHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARQUES ARAÚJO - 

OAB:3049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUCINEI DA SILVA 

NUNES, para devolução dos autos nº 2172-34.1985.811.0041, Protocolo 

183299, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 891822 Nr: 24439-81.2014.811.0041

 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: ADAIR RIBEIRO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/MT 12.970-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 12 de Junho de 2018, às 09:15h, à realizar-se na Av. das 

Flores, n. 843, sala 11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá, (entrada pela rua das Dálias) 

telefones: (66)3025-3060/ 99223-7073. 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.: 894667 Nr: 26296-65.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMG S/A, BV FINANCEIRA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON DE SOUSA FERREIRA - 

OAB:23.175/O, EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - OAB:11.665/MT, 

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - OAB:9.118-B, 

NPJ - AFIRMATIVO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fls. 81, ante a juntada da 

manifestação da parte ré Banco Bradesco Financiamentos à fl. 84, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intiamr a parte autora para 

se manifestar, em cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 929688 Nr: 49127-10.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBOEX GRÊMIO BENEFICENTE PREVIDÊNCIA 

PRIVADA, CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA CARLA SENEM - 

OAB:29.675/SC, JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - 

OAB:11985-SC, Oliveira & Antunes advogados Associados - 

OAB:318/98 - SC, PEDRO TORELLY BASTOS - OAB:28708

 Certifico que a médica perita designou a perícia para o dia 25/07/2018, às 

8h00, a realizar-se na Clínica da Mulher, endereço: Rua G. n. 10, Bairro 

Miguel Sutil, Cuiabá-MT; nas imediações da TV Gazeta telefone: 

(65)3052-3072 / (65)992813137. Onde deverão comparecer o requerente 

e os assistentes técnicos indicados pelas partes. Sendo assim, nos 

termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar às partes para comparecerem 

à perícia designada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 540795 Nr: 4897-44.1995.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARDEN E.F.TORTORELLI - 

OAB:4313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELINE GUERRA 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 4897-44.1995.811.0041, 

Protocolo 540795, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 913058 Nr: 38900-58.2014.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA DO 

EST.DE MATO GROSSO, SILAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARTINHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENZA DA SILVA MARTINS - 

OAB:9.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação à parte autora para 

apresentar manifestação sobre a Certidão do Oficial de fl. 73, no prazo de 

15 (quinze) dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 540797 Nr: 14047-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA KATIA SANCHES MAZZORANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARDEN E.F.TORTORELLI - 

OAB:4313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELINE GUERRA 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 14047-19.2013.811.0041, 

Protocolo 540797, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 452213 Nr: 24383-87.2010.811.0041

 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: DULCINEIA DA CUNHA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. M. S. SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:60348/SP, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida - 

OAB:164332-a

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência Devolvida de fl. 353, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1164252 Nr: 37650-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEREIRA DA ROSA, DP DA ROSA E 

CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA 

LORENZATTO - OAB:9581/O

 Tendo em vista que a Portaria n.º 725/2018-DGTJ/PRES suspendeu o 

expediente no dia 28 de maio de 2018, DESIGNO o dia 18 de junho de 

2018, às 15:00 para audiência com a finalidade da oitiva da testemunha 

Adnilson Ferreira.

 Expeça-se ofício para sua requisição, uma vez que a testemunha 

arrolada é policial rodoviário.

 Intimem-se todos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 391308 Nr: 26655-88.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, KÁSSIA RABELO SILVA - OAB:16.874/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do ítem 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 

úteis, para intimação da ré da penhora on line.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 715256 Nr: 9414-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONI HENRIQUE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOETHEN E NOETHEN LTDA, JOÃO WALTER 

NOETHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE ALVES FERREIRA 

NETO - OAB:3837/MT

 Certifico que procedo a intimação do autor para apresentar cálculo 

atualizado do valor remanescente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 805426 Nr: 11891-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAZIR DA SILVA SOARES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6.576, JOSE AVELINO DE NOVAES JUNIOR - 

OAB:11180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482,VII da CNGC, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

devolução da carta precatória, no prazo de15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 929864 Nr: 49243-16.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZO REI HUNGRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE RADELISKI MIRANDA - 

OAB:13460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Certifico que o representante legal da empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA designou perícia para o dia 17/07/2018, a vistoria poderá 

ocorrer nos horários que compreende das 9:00 hs à 12:00 horas e das 

13:00hs as 17:30 hs, a ser realizada na Rua: Tangará da Serra, casa 15, 

quadra 15, Bairro: CPA II, CUIABÁ/MT. Assim, nos termos da legislação 

vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para comparecerem na perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1172875 Nr: 41245-26.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MARCOS CAMPOS DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Gimenez Cano - 

OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem, 

no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 915266 Nr: 40378-04.2014.811.0041

 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: JADILSON DA SILVA NASCIMENTO

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação ordinária de cobrança da diferença do 

seguro obrigatório - DPVAT proposta por Jadilson da Silva Nascimento em 

face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.Quanto 

aos honorários periciais, vislumbro ser devida a restituição integral do 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais) à ré a título de honorários periciais. Afinal, 

a perícia deixou de acontecer por culpa exclusiva do autor que não 

compareceu ao reagendamento, não podendo a seguradora ser 

prejudicada por tal fato. Todavia, é cediço que o perito nomeado realizou, 

ainda que ínfimo, seus trabalhos, pois fez carga dos autos, estudou o 

caso e dispôs de um horário em sua agenda, motivo pelo qual deve ser 

remunerado, de modo que entendo devida a permanência do percentual de 

30% (trinta por centos) dos honorários periciais. Contudo, como o autor é 

beneficiário da justiça gratuita, referido encargo deverá ser suportado 

pelo Estado, conforme disposto no artigo 95, § 3º, I, do CPC/15. Assim, 

expeça-se certidão de crédito em favor do perito correspondente a 30% 

dos honorários periciais arbitradosExpeça-se alvará em favor da ré 

referente aos honorários periciais depositados. Custas e despesas 

processuais pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de 

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo 

de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 810683 Nr: 17178-02.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RILDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEI ASSIS DA SILVA - 

OAB:3673/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Certifico que, procedo a intimação o requerente para manifestar sobre a 

petição do requerido de fls. 309/310, no prazo de 05 (cinco)dia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 115973 Nr: 9963-29.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ERNANI VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PERES DA ROCHA 

E SILVA - OAB:12.002/OAB DF

 Tendo em vista o princípio da vedação da decisão surpresa, consagrado 

nos art. 9° e 10°, do CPC/2015, intime-se a parte autora para que se 

pronuncie a respeito da manifestação de fls. 3.382/3.413, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1005362-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES (AUTOR)

EGLIS ARANTES MENDONCA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT0006882A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA RITA MACIEL RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005362-30.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A decisão 

de ID 12047739 concedeu a antecipação de tutela de imissão dos autores 

na posse do imóvel, concedendo a ré, no entanto, o prazo de 30 dias para 

desocupação. Citada e intimada, os autores noticiaram o descumprimento 

da medida pela ré e requereram a imissão compulsória diante do 

escoamento do prazo concedido para a desocupação voluntária. Diante 

da informação do descumprimento da decisão que deferiu a antecipação 

de tutela, DEFIRO o pedido dos autores (Id. 13423454) e determino a sua 

imissão na posse do imóvel. Cuiabá, 04 de junho de 2018. ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014774-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR VAZ GUIMARAES DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEUATE COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E SEMI-JOIAS LTDA 

ME - ME (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014774-82.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de divida c/c obrigação de fazer, 

danos morais com pedido de tutela de urgência proposta por EDENIR VAZ 

GUIMARÃES DE AMORIM contra BEAUTE COMERCIO ATACADISTA DE 

COSMÉTICOS E SEMI JOIAS LTDA-ME e BANCO DO BRASIL, objetivando, 

ab initio, que os réus excluam o protesto existente em seu nome Agora a 

tutela almejada pelo autorA está regulada no art. 294 do CPC, que 

estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental.” In casu, a autora almeja a concessão liminar da tutela 

provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do 

judiciário para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação 

decorrente da restrição indevida de seu nome.. E, para a concessão da 

tutela almejada, indispensável o preenchimento dos requisitos constantes 

no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a concessão da 
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tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e 

o periculum in mora. Nesse sentido são os ensinamentos dos professores 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. 

(...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível 

esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer 

novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável 

no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao 

resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: 

há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou 

futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313. Negritei.) Os documentos 

apresentados com a inicial demonstram que o nome da autora foi 

protestado por divida que diz ser inexistente, tendo o o direito de provar 

em juízo a inexistência da relação jurídica, sem ter que esperar até o final 

do deslinde do feito para ver seu nome “limpo”. Nesse sentido: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – TUTELA 

ANTECIPADA DEFERIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - VEROSSIMILHANÇA 

DAS ALEGAÇÕES - EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO – MULTA – 

DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demostrada a 

verossimilhança das alegações da indevida negativação do nome da parte 

nos cadastros de proteção ao crédito, defere-se a antecipação da tutela 

para a exclusão da restrição creditícia, todavia, descabe a imposição de 

multa, porquanto na recalcitrância da parte, cumpre ao magistrado expedir 

ordem diretamente aos órgãos de restrição ao crédito para efetuar a baixa 

do gravame, nos termos do art. 461, §5°, do CPC.” (AI, 82658/2013, 

DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

06/11/2013, Data da publicação no DJE 11/11/2013 – Negritei). Posto isto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para a imediata retirada do protesto do 

nome da autora. Designo audiência de conciliação para o dia 23/07/2018 

às 08:00 horas, que será realizada na Central de Conciliação. Intime-se a 

autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer à audiência de 

conciliação, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Citem-se e intimem-se os 

réus 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, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. 

Intimem-se todos. Cuiabá, 4 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009640-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO)

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARI IVETE VARGAS (EXECUTADO)

JOSE SIDNEI ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

ERVINO DE OLIVEIRA VARGAS (EXECUTADO)

ARCELI DE FATIMA BOHNENBERGER DA SILVA (EXECUTADO)

EMIDIO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

PATRICIA VARGAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009640-74.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Citem-se 

os Executados para entregarem as coisas descritas no pedido de item “II” 

da petição inicial (id n. 12669774), no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

moldes dos artigos 806 e 813 do Código de Processo Civil. Expeça-se 

Carta Precatória para a Comarca de Nova Mutum-MT e Sorriso-MT, 

conforme pleiteado nos itens “III” e “IV” da petição inicial. Caso os 

Executados entreguem a coisa, lavre-se o respectivo termo, devendo vir 

os autos conclusos, posteriormente, a fim de se decretar o fim da 

execução (artigos 807 e 813 do Código de Processo Civil). Não sendo 

entregue ou depositada a coisa, expeça-se mandado de busca e 

apreensão (artigo 806, §2º c/c artigo 813, ambos do Código de Processo 

Civil). Fixo os honorários advocatícios na razão de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá, 4 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011796-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO TARDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO TARDIN OAB - MT4479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO CONDOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011796-35.2018.8.11.0041. Vistos etc. O 

autor, antes do recebimento da inicial, requereu a desistência do feito (id 

13344394) O réu não foi citado, sendo desnecessária a sua anuência. 

Posto isto, homologo a desistência e extingo o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Custas pelo autor. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 4 de junho de 

2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013337-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR RICARDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO CUIABANO DE RADIOTERAPIA LTDA (REQUERIDO)

MARIANA DA CRUZ RODRIGUES CARVALHO STRAPASSON 

(REQUERIDO)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME JUNIOR OAB - MT2615/O (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013337-06.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOAO VICTOR RICARDO DE SOUZA REQUERIDO: HOSPITAL DE MEDICINA 

ESPECIALIZADA LTDA, INSTITUTO CUIABANO DE RADIOTERAPIA LTDA, 

MARIANA DA CRUZ RODRIGUES CARVALHO STRAPASSON Vistos etc. 

Para cumprir a presente deprecata, designo audiência para o dia 17 de 

julho de 2018, às 15:00 horas. Nos termos do artigo 455 do Código de 

Processo Civil, caberá ao advogado da parte Requerida informar ou intimar 

as testemunhas da audiência. Oficie-se o Juízo deprecado. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008539-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Observo dos autos que a parte Autora não cumpriu o contido no art. 13-A 

da Resolução nº. 04/2016/TP, que estabelece: Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. § 4º No caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo 

para sanar a irregularidade. Desse modo, com base na norma acima 

citada, intime-se a parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, procedendo à identificação de cada documento anexado 

com a petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011935-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA BANDEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

juliana cristina barbosa (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Cumpra-se a decisão.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1102340 Nr: 11475-85.2016.811.0041

 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: JOEL TAVARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINEAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, 

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS, MARIO LUCIO RIOS, GUILHERME AUGUSTO 

SAN MARTIN ARAÚJO, RAFAEL LINS RIOS, MARCO AURELIO, MARCO 

ROGERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:4340-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELZA DA SILVA OLIVEIRA 

CAIXETA - OAB:11642

 Vistos etc.

Considerando o informado em fls. 461/462, suspendo a realização da 

audiência conciliatória.

Determino que os autos permaneçam conclusos em gabinete, observando 

a ordem de conclusão para deliberações.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 913179 Nr: 38991-51.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBMB, ELIZETE BOTELHO DE CAMPOS MERTHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIRTON SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, SELMA PAES - OAB:16.347-A, SELMA PAES - OAB:MT/ 

16.347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Requerida, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória expedida para inquirição das 

testemunhas na Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 914438 Nr: 39807-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNIR CARLOS POZZA, SELMA MARIA DE CARVALHO 

POZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRELA HADDAD MALOUF FRANCO DE GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - OAB:19625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecimento à audiência 

instrutória, sob pena de confissão.

Retifico a decisão de fl. 169 apenas para constar, onde se lê:

“As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias 

antes da audiência, conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil e obedecer o disposto no artigo 455 do mesmo Código”.

Passa a constar:

“As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

informar suas testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do 

mesmo Código”.

Transcorrido o prazo acima fixado, certifique-se o necessário.

Caso haja testemunha residente em comarca diversa, defiro desde já a 

expedição de carta precatória.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 860825 Nr: 2370-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRELA HADDAD MALOUF FRANCO DE GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNIR CARLOS POZZA, SELMA MARIA DE 

CARVALHO POZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277, WILIAM KHALIL - OAB:6487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407, PAULO 

SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 Vistos etc.

Para apreciação do pedido de fl. 89, determino que a parte Exequente 

colacione aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, memória de cálculo 

atualizada e discriminada do saldo exequendo.

Após, conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 36300 Nr: 1982-56.1994.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONTBLANC, RICARTE DE 

FREITAS JÚNIOR, ROSA MARIA CARDOSO DOS SANTOS, AUGUSTO 

CESAR MARQUES DOS SANTOS, IEDA LUCIA DE CARVALHO DE 

FREITAS, PAULO HENRIQUE SILVESTRE LOPES, MARIA HELENA 
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MACCAGNINI, SILVANA PEIXOTO HUGUENEY RUEDA, RALPF RUEDA, 

ADY APARECIDA DA SILVA MARCHI, CLAUDIO MARCHI, CARMEM LIGIA 

PIMENTEL LOPES, MAURO ANTONIO BUSENELLO, CARLOS SILVESTRIN 

GUIMARÃES, LARISSA DE CARVALHO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT, RODRIGO BRAGA - OAB:8926/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - 

OAB:13597, EDUARDO ARRUDA ALVIM - OAB:118.685 SP, GUILHERME 

PIMENTA DA VEIGA NEVES - OAB:14230-DF, JOSÉ MANOEL DE 

ARRUDA ALVIM - OAB:12.363/SP, JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM 

NETO - OAB:12363, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT, MÁRIO LÚCIO DE LIMA NOGUEIRA FILHO - 

OAB:12.774/PB, WALDOMIRO MORAES SIQUEIRA - OAB:3575-B

 Desta forma, expeça-se alvará judicial em favor dos Requerentes para 

levantamento da referida importância (R$ 42.643,64), com suas 

atualizações até a data da assinatura, observando os dados bancários 

informados em fl. 2.098.Saliento, no entanto, que o levantamento somente 

será efetivado 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para 

recurso, conforme provimento n. 68 de 03 de maio de 2018 do Conselho 

Nacional de Justiça.Anote na capa dos autos a penhora de fls. 

1.700/1.701, cujo montante deverá ser descontado do crédito que o 

Exequente Ricarte de Freitas Júnior tem a receber nos autos.Intimem-se as 

partes da presente decisão, após aguarde-se o julgamento do recurso de 

agravo de instrumento interposto.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 15449 Nr: 1275-44.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM AUGUSTO CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO LUIZ CAMPOS OLIVEIRA, JOAQUIM 

JURANDIR PRATT MORENO, Sheila Maria de Oliveira Pratt Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6.605/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado WILLIAM KHALIL, para proceder a 

devolução dos autos, conforme art. 234, caput, e as penalidade dos §§ 2º 

e 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 722551 Nr: 18093-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.L.A INCORPORAÇÕES LTDA, 

CONSTRUTORA TRES IRMAOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:8.340-0B, MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4626/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória expedida para penhora e 

avaliação na Comarca de Cáceres

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 868994 Nr: 8773-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MESFAF, RUBI FACHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVA SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA S/C 

LTDA/ECCO SALVA EMERGÊNCIAS MÉDICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETH NASS ANDERLE - 

OAB:PR/22.566, JAQUELINE LUIZA COLPANI - OAB:PR/71.680, JOSÉ 

HERIBERTO MECHELETO - OAB:PR/15.383

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte requerida, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória expedida para inquirição das 

testemunhas residente na Comarca de Curitiba/PR

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 15744 Nr: 2704-56.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A, 

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - SOB INTERVENÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPO DIESEL LTDA, GENUINO JUNIOR 

SABEDOTTI FORNARI, EDY APARECIDA CAMPOS DE SOUZA FORNARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATARINA SOIFER - 

OAB:227.996/SP, ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - 

OAB:196655-SP, FLAVIO GALDINO - OAB:OAB/RJ 94.605, Thiago 

Sales Pereira - OAB:282.430 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSENI G. H. - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória expedida para avaliação dos 

bens penhorados na Comarca de Sapezal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 917027 Nr: 41448-56.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO LUIZ ZOLI DELAZARI, ANA MARIA 

GUEDES ZOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA ACAPULCO LTDA, APOLONIO 

BOURET DE MELO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:7.547/MT, PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 10108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBINSON HENRIQUE PEREGO 

- OAB:18.498/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1077307 Nr: 58784-39.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVANIA PEREIRA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO 

- OAB:17992/O, MIRON FERNANDES DIAS - OAB:10.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1091379 Nr: 6747-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLEN PRISCILA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 80 de 508



OAB:18713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Kellen Priscila Da Silva promoveu o presente Cumprimento de Sentença em 

face de Porto Seguro CIA de Seguros Gerais, ambos já qualificados e 

representados nos autos.

As partes informam que celebraram acordo, pugnam pela sua 

homologação e extinção do processo.

Relatado o necessário.

Decido.

Observo que o acordo firmado entre as partes de fls. 73/78 versa sobre 

direitos disponíveis, de modo que o homologo por sentença para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos.

Por consequência, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil.

Cada parte arcará com os honorários do seu respectivo patrono.

 Custas processuais serão arcadas pela Executada, caso houver.

Expeça-se alvará judicial em favor em favor da parte Exequente, 

observado os dados bancários de fl. 74.

 Expeça-se alvará judicial ao perito nomeado para levantamento dos 

honorários periciais ( fl. 84).

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1160448 Nr: 36118-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA DUARTE MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

ajuizada por Debora Duarte Mendes em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício 

do seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) 

Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 795591 Nr: 1929-11.2013.811.0041

 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: ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S. A., CONDOR 

CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E LIMPEZA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOR CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E 

LIMPEZA LTDA, ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA GUIMARÃES 

CORDEIRO - OAB:189.029 RJ, RODRIGO MOURA FARIA VERDINI - 

OAB:107.477 RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIORGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14.600/MT, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar as partes, através de seus 

patronos, acerca da data da perícia designada para o dia 15 de junho de 

2018, com inicio às 09:00h no Posto de Saúde Familiar e às 14:00h no 

Centro de Educação Continuada.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1034792 Nr: 38991-17.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GERALDO RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT, GIZELA BARRETO SAMPAIO - 

OAB:19763/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LUIS PADILHA E 

SILVA - OAB:11637

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte requerida para 

providenciar o pagamento das custas da carta precatória distribuída na 

Comarca de Natividade-TO sob o nº 0000475-66.2018.827.2727, no valor 

de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 883043 Nr: 18569-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE POZETTI, JOÃO CARLOS 

BRITO REBELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ FIEL ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÍS ALESSANDRA DE 

MOURA MOREIRA - OAB:13.291/MT, MARCELO ANGELO DE MACEDO - 

OAB:6.811-B/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o peticionamento a ser realizado pelos Exequentes no prazo 

legal, com a a juntada, venham os autos conclusos.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, José Fernandes O. Neto 

(Assessor Técnico Jurídico), o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 901862 Nr: 31221-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DO CARMO GOMIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16.438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RICARDO RODRIGUES 

- OAB:13503/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito.Condeno o Exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, caso houver.Deixo de fixar honorários advocatícios, em 

razão da ausência de manifestação da parte contrária.Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012282-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME PIRAJA CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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BANCO PAN S.A. REQUERIDO: GUILHERME PIRAJA CARDOSO Vistos etc. 

Observo que o presente feito foi distribuído erroneamente para esta Vara, 

pois os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por 

instituições financeiras, como na hipótese que se refere à alienação 

fiduciária, devem ser processados e julgados pelas varas especializadas 

de acordo com o Provimento n. 04/08/CM. Logo, declaro este Juízo 

incompetente para apreciar e julgar a demanda e, por consequência, 

determino a redistribuição do presente feito para uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário desta Comarca. Cumpra-se 

imediatamente, em razão da urgência que o caso requer. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013051-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. D. V. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. C. B. L. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013051-28.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. RÉU: FORD MOTOR 

COMPANY BRASIL LTDA Vistos etc. Citavel Distribuidora de Veículos Ltda 

ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos com 

pedido de Tutela de Urgência em face de Ford Motor Company Brasil Ltda, 

ambas já qualificadas nos autos. Argumenta a Requerente pertencer ao 

Grupo Monza, possuindo concessionárias da marca Requerida na cidade 

de Várzea Grande/MT e Campo Grande/MS, bem como, que era 

proprietária de concessionária nesta Capital, todavia, em razão da grave 

crise econômica do pais, em comum acordo com a Requerida, encerrou as 

atividades tão somente na cidade de Cuiabá/MT. Explana acerca da 

situação do comércio local de veículos em relação a marca Requerida, 

culminando com o encerramento das atividades da única concessionária 

da marca Requerida que atuava nesta Capital (Grupo Saga). Diz que 

desde então vem tentando assumir a representação da marca Requerida 

nesta Capital, contudo, desde que com exclusividade de atuação, sob o 

argumento de que o momento da economia local e nacional não sustentaria 

duas concessionárias da marca Requerida. Relata ter apresentado plano 

de ação para implementação de uma concessionária da marca Requerida 

nesta Capital, cumprindo com todas as exigências da Requerida, a qual 

teria concordado com a proposta da Requerente, inclusive, para atuar com 

exclusividade na cidade de Cuiabá/MT. Frisa que a partir da referida 

indicação em seu favor da outorga da concessão para atuar nesta Capital 

com exclusividade, atendeu todas as exigências da Requerida 

relacionadas a reforma e adequação da concessionária localizada em 

Várzea Grande/MT, gastando aproximadamente R$1.009.910,92 (um 

milhão, nove mil, novecentos e dez reais e noventa e dois centavos). 

Informa ter havido uma mudança interna na gerência da Requerida, 

supostamente relacionada a pessoa responsável pelas tratativas da 

concessão da outorga para atuação nesta Capital e, desde então, teria 

sido descartada a possibilidade de concessão da outorga para a 

Requerente, sendo repassada a mesma para outro Grupo que atua no 

ramo de venda de veículos, fato que estaria infringindo a legislação que 

regulamenta a matéria. Com base nesses argumentos, a Requerente 

pretende a concessão de tutela de urgência para que a Requerida seja 

compelida a não promover a nomeação de um novo grupo econômico para 

abertura de nova concessionária da marca na região de Cuiabá/MT. 

Requer ainda, a aplicação do segredo de justiça aos autos, em razão de 

tratar de caso excepcional. Com a inicial vieram documentos. Relatado o 

necessário. Decido. Inicialmente, observo que a parte Requerente pleiteia 

que o feito tenha seu prosseguimento com segredo de justiça. Com efeito, 

de acordo com a inteligência dos artigos 93, inciso IX, da Constituição 

Federal, e 189 do Código de Processo Civil, salvo em situações 

excepcionais, devidamente justificadas, os atos processuais devem ser 

públicos. A publicidade deve ser observada porque, ao lado da motivação, 

serve ao propósito de imprimir legitimidade e transparência ao exercício do 

poder jurisdicional. As hipóteses de segredo de justiça são descritas em 

rol exemplificativo no artigo 189 do Código de Processo Civil, de maneira 

que, o juiz pode estabelecer a tramitação sigilosa sempre que for 

indispensável ao resguardo do interesse público ou da intimidade das 

partes. No caso em exame, entendo que, excepcionalmente, o presente 

feito deve tramitar em segredo de justiça em razão da ação envolver 

questões estruturais e de estratégias comerciais da marca de veículos de 

renome Mundial (Ford), ora Requerida, além de conter documentos 

contábeis da empresa Requerente, devendo ser preservada a “intimidade 

empresarial” e/ou o chamado “sigilo empresarial” das partes. No mesmo 

sentido o Superior Tribunal de Justiça já entendeu em caso análogo: 

PROCESSO CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA. ART. 155 DO CPC. ROL 

EXEMPLIFICATIVO. INFORMAÇÕES COMERCIAIS DE CARÁTER 

CONFIDENCIAL E ESTRATÉGICO. POSSIBILIDADE. - O rol das hipóteses de 

segredo de justiça contido no art. 155 do CPC não é taxativo. - Admite-se 

o processamento em segredo de justiça de ações cuja discussão envolva 

informações comerciais de caráter confidencial e estratégico. Agravo a 

que se nega provimento. (STJ - AgRg na MC: 14949 SP 2008/0256545-1, 

Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/05/2009, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 20090618 --> DJe 18/06/2009). 

Desse modo, defiro o pedido de tramitação do presente feito sob segredo 

de justiça, devendo ser realizada as necessárias retificações junto ao 

sistema PJE. Dando prosseguimento as análises, a tutela de urgência, 

como no caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). Feitas as necessárias elucidações, verifico que os 

requisitos exigidos não estão presentes no caso dos autos em razão da 

ausência da probabilidade do direito, vejamos. A Requerente baseia a 

probabilidade de seu direito na inobservância por parte da Requerida 

acerca das regras estabelecidas na Lei nº. 6.729/79 (ou Lei Ferrari), 

quanto a contratação de nova concessão, tendo inclusive, notificado 

extrajudicialmente a Requerida após tomar ciência que a mesma já havia 

realizado a supracitada contratação há outra empresa do ramo (ID 

13201873), contudo, alega não ter havido nenhuma reposta. A Lei 

6.729/79 estabelece as seguintes regras para a contratação de nova 

concessão, in verbis: Art. 6° É assegurada ao concedente a contratação 

de nova concessão: I - se o mercado de veículos automotores novos da 

marca, na área delimitada, apresentar as condições justificadoras da 

contratação que tenham sido ajustadas entre o produtor e sua rede de 

distribuição; II - pela necessidade de prover vaga de concessão extinta. § 

1° Na hipótese do inciso I deste artigo, o concessionário instalado na área 

concorrerá com os demais interessados, em igualdade de condições. § 2° 

A nova contratação não se poderá estabelecer em condições que de 

algum modo prejudiquem os concessionários da marca. No caso, a 

Requerente baseia-se seu argumento na hipótese contida no inciso I, do 

artigo 6º, acima transcrito, onde a Requerida deveria antes de conceder a 

concessão, possibilitar a participação da empresa Requerente em uma 

eventual concorrência pela contratação de nova concessão, bem como, 

que a mesma, se concedida, não irá prejudicar outras concessionárias da 

marca, o que não teria sido feito. Por outro lado, nota-se da norma acima 

citada a existência da hipótese prevista no inciso II, do artigo 6º, da Lei 

6.729/79, a qual autoriza a Requerida a contratar nova concessão com o 

objetivo de prover vaga de concessão extinta. Dito isso, resta evidenciado 

na petição inicial, que o único grupo econômico que atuava nesta Capital, 

qual seja, “Grupo Saga”, encerrou suas atividades, inexistindo desde 

então, qualquer atuação de concessionária da marca Requerida no local, 

fato que ao ver, possibilitaria a aplicação da hipótese prevista no inciso II, 

do artigo 6º, da Lei 6.729/79, e portanto, não haveria necessidade de 

observar as exigências contidas nos §2º e §3º, do citado artigo. Em assim 

sendo, existem dúvidas quanto a real circunstâncias de como se derem os 

fatos noticiados na inicial, demandando a necessária instrução para 

solução da controvérsia. Não havendo o juízo de certeza, mas sim um 

juízo de probabilidade, a medida de urgência é de ser rejeitada. Neste 

termos decidiu recentemente o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR 

COISA CERTA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA 

DA AÇÃO - MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO- SUPRESSÃO 

DE INSTÂNCIA -PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS - MÉRITO - 

PRETENSÃO DE ENTREGA DE BENS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 

Ainda que se tratem de matéria de ordem pública, não são suscetíveis de 

apreciação as questões não analisadas pelo Juízo a quo, sob pena de 

supressão de instância. Para a concessão de tutela urgência, necessário 

se mostra a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil atual, quais sejam: probabilidade do direito invocado e 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se 

constatou nos autos, visto que os fatos alegados demandam a necessária 

instrução. (AI 146132/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no 

DJE 09/03/2017). Somado ao já exposto, entendo que há perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da tutela, caso a mesma fosse deferida por 

este juízo, fato que proíbe sua concessão, nos termos do §3º, do artigo 

300, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, ausentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro a 

tutela de urgência reivindicada. Com base no artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 10 de setembro de 2018, às 08:30 

horas, a ser realizada na Sala 01 da Central de Concliação instalada neste 

Fórum. Assim, cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência, fazendo consignar no mandado que a ausência 

injustificada, de qualquer das partes, é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, que se caracterizando será imposta as sanções 

previstas em lei (art. 334, §8º, CPC). Consigne-se que a parte requerente 

será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC), 

bem como ambas as partes deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Na audiência, se não houver 

acordo, iniciará o prazo para apresentação de contestação (art. 335 do 

CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003163-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (RÉU)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIORGIO AGUIAR DA SILVA OAB - MT0014600A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003163-35.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RONILDO SOARES DOS SANTOS RÉU: KADRI COMERCIO DE 

ELETRONICOS LTDA, MOTOROLA INDUSTRIA LTDA Vistos etc. Ronildo 

Soares dos Santos ajuizou a presente Ação Indenizatória em face de 

Kadri Com. De Eletrônicos LTDA – Loja Pantanal e Motorola Indústria LTDA, 

todos qualificados e representados nos autos. Realizada audiência de 

conciliação, as partes celebraram acordo e pugnam pela sua homologação 

e extinção do processo. Relatado o necessário. Decido. Observo que o 

acordo firmado entre as partes (id n. 13476740) versam sobre direitos 

disponíveis, de modo que o homologo por sentença para que produza 

seus legais e jurídicos efeitos. Diante do exposto, tendo a conciliação 

efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do 

Código de Processo Civil. Honorários advocatícios conforme acordado. 

Não há que se falar em custas remanescentes, em razão do disposto no 

artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035535-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA MARTINS NOGUEIRA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE POZZA OAB - MT9342/O (ADVOGADO)

ERONI PEDRO DA SILVA OAB - MT0009677A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1035535-71.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL do Id.11741434, em que a parte Autora comprovou o recolhimento 

das custas processuais de distribuição (Id.11741459 e Id.11741462). 

Compulsando os autos, verifico incongruências na exordial que 

impossibilitam o recebimento da ação, bem como a análise do pedido de 

tutela provisória, tendo em vista que a parte Autora não cumpriu com rigor 

o artigo 319 do CPC, o pedido com suas especificações (artigo III) e 

juntada de provas que pretende demonstrar a verdade dos fatos (inciso 

VI). Saliento que, o artigo 373, inciso I do CPC atribui a parte autora a 

incumbência de demonstrar fatos constitutivos do seu direito, havendo no 

ordenamento jurídico meios adequados para que o jurisdicionado, mesmo 

os consumidores, angarie de forma antecedente/antecipada as 

informações/provas necessárias a corroborar a pretensão jurisdicional, 

de modo a atender com exatidão as condições e pressupostos da ação. 

Em outras palavras, se mostra desarrazoado, apresentar pedido revisional 

de valores de forma incerta, em flagrante abuso do direito às exceções 

jurídicas relativas aos pedidos alternativo e/ou subsidiário (artigo 325 e 

artigo 326, ambos do CPC). Estas exceções não se prestam a definir o 

objeto do provimento jurisdicional de mérito, que desde o nascedouro deve 

ser certo e determinado, competindo ao magistrado, exclusivamente, 

aplicar o direito julgando procedente ou improcedente o pleito autoral que 

deve ser formulado com um mínimo de certeza do direito vindicado, 

principalmente nos casos de inaplicabilidade das peculiaridades do CDC. 

Demais disso, consigno que a tutela de urgência antecipada, impõe o 

preenchimento cumulativo dos requisitos indispensáveis ao deferimento da 

medida, dentre eles a demonstração do “perigo de dano” ou “risco para o 

resultado útil do processo”, não se prestado a produção de prova que 

possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação, havendo para tanto, por 

exemplo, o procedimento da “produção antecipada de provas”, regulado 

nos artigos 381 ao 383 do CPC, com a citação dos que tiverem a 

obrigação de produzir a prova. In casu, verifico que a parte Autora propôs 

a “ação revisional de benefício de suplementação de aposentadoria e 

pagamento de diferenças” (sic Id.10823743), pleiteando em tutela de 

urgência que a Requerida produza a prova que subsidiará o mérito da 

demanda; que por sua vez, possui natureza/objeto dúplice (que se difere 

de alternativo ou subsidiário), ação de cobrança e, semelhante, “ação de 

consignação em pagamento” (já que pretende compelir a Ré aceitar 

receber eventual contribuição na forma que a Requerente reputa 

adequada – pedido f da pág.16 do Id.10823743). Tais incongruências, 

além de dificultar o exercício do contraditório e o julgamento do mérito da 

ação, influi na valoração da causa, tendo em vista que, de forma incerta e 

indeterminada, a Requerente formulou pedidos pleiteando de maneira 

transversa a cobrança de eventual débito, cujo a apuração e existência 

deverá, sem justa causa, ocorrer no curso da demanda, e portanto, o 

quantum (que poderá ou não ser revelado) não poderá compor o valor da 

causa conforme preceitua o artigo 292 do CPC; o que consequentemente 

influi no recolhimento das custas processuais e fixação dos honorários 

advocatícios, demonstrando sobretudo carência do interesse de agir, 

implicando o indeferimento da petição inicial. A par dessas considerações, 

em respeito ao princípio da cooperação e economia processual, INTIME-SE 

a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 

do referido Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, para querendo: 

1) Adequar a inicial aos exatos termos do artigo 319 do CPC, atentando-se 

em especial à escorreita fundamentação jurídica dos pedidos o rito 

processual escolhido, especificação dos pedidos à pretensão autoral, 

retificando o valor da causa e apresentando no mesmo ato o complemento 

das custas processuais, se for o caso, sob pena de indeferimento da 

inicial. 2) Esclarecer qual o interesse de agir do pedido de tutela de 

urgência, demonstrando com clareza a obrigação de a Ré produzir prova 

capaz de subsidiar a pretensão autoral e apresentando os motivos de 
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afastamento da regra processual prevista no artigo 373, inciso I do CPC, 

sob pena de indeferimento do pedido de tutela provisória. Considerando 

que a atual sistemática concebida no PJE reforça a necessidade de 

atuação conjunta dos usuários internos (juízes e servidores) e externos 

(partes, advogados, etc...), bem ainda, diante dos inúmeros percalços 

enfrentados na análise dos autos eletrônicos nos casos de emenda da 

petição inicial, a fim de evitar trabalho desnecessário para todos os 

usuários (analisar as duas petições - a inicial e a emenda) e otimizar o 

fluxo normal do processo, DETERMINO à parte Autora que apresente 

NOVA PETIÇAO inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”. Ressalvo que com a apresentação 

da NOVA petição inicial, o ID correspondente a juntada da peça a ser 

substituída deverá ser riscado e seu conteúdo não estará mais disponível 

para visualização/consulta. Nos termos da Resolução nº04/2016/TP e 

22/2011/TP, que dispõe sobre a implantação e a Regulamentação do 

Processo Judicial Eletronico – PJE no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, além da Resolução nº185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, 

determina que: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

"Descrição" e "Tipo de Documento", exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Decorrido o 

prazo supra, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037428-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que ouve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, não havendo outra pendência a ser sanada 

nos autos, defiro o pedido formulado no Id nº 112888798, para emenda do 

pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006149-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RICHARD PADILHA CASSIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME PENARIOL DE ROSATO OAB - MT14881/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

12248785 para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002160-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANDRO GUEDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

72700015 para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 
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ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005419-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GUALDA VICENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

12183320, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000558-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINE TANIA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

17799103, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012882-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA GARIBALDI ROBERTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora vem aos autos requerer o prosseguimento do feito, 

alegando ter decorrido o prazo de suspensão dos autos. Constatado no 

caso, o decurso de mais de trinta dias desde o protocolo do pedido 

administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, defiro o 

prosseguimento do feito requerido no Id nº 13269623. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003699-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIRAN MORA CASTILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE ALENCAR MORA CASTILHO DOS SANTOS OAB - PR18608 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Restituição por Quantia Paga c/c Reparação 

por Danos Morais, onde a parte requerente vem aos autos demonstrar o 

recolhimento das custas processuais, requerendo o prosseguimento do 

feito. Não havendo outra pendência a ser sanada nos autos, defiro o 

pedido formulado no Identificador nº 12111957, para emenda da inicial. 

Para o cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009097-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE MALHEIROS POUZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT0018501A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALVES DOS SANTOS (RÉU)

LUCIANO PONTES CABRAL (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis, a parte 

requerente vem aos autos anexar a guia de recolhimento de Custas e o 

comprovante de pagamento, requerendo o prosseguimento do feito. Não 

havendo outra pendência a ser sanada nos autos, defiro o pedido 

formulado no identificador nº Id nº 12896186, para emenda do pedido 

inicial. Em vista da especialidade do rito processual, deixo de designar 

audiência de conciliação ou mediação. Nos termos das disposições 

contidas no artigo 62, inciso II da Lei 8.245/1991, citem-se a(s) parte(s) 

requerida(s) para purgar a mora ou contestar a ação no prazo legal, 

consignadas as advertências do artigo 344 e 250, II do Código de 

Processo Civil. Dê-se ciência a eventuais sublocatários, se houver. Arbitro 

os honorários advocatícios, para o caso de purgação da mora, em 10% do 

débito no dia do efetivo pagamento. Intime-se a parte requerente. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002443-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. D. A. S. (AUTOR)

ANA CLAUDIA DE ARAUJO SIRUGI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AISLAN HONORATO DE MORAES (RÉU)

WANDERLEY FERNANDES LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenizatória, onde o requerente menor 

representado por sua genitora vem aos autos anexar o comprovante de 

renda para emenda da inicial. Não havendo outra pendência a ser sanada 

no feito, defiro o pedido formulado no Id 12053788, para emenda do 

pedido, deferindo ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Havendo nos autos interesse de menor, dê-se vista ao 

Ministério Publico. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000461-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

11799039, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001640-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARTINS GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

12160611, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001688-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LIMA PASQUALOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

11950858, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001475-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE FREITAS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos regularizar sua 

representação processual e o comprovante de renda para emenda da 

inicial. Não havendo outra pendencia a ser sanada, defiro o pedido 

formulado no Id 11799452 para emenda do pedido inicial, deferindo ao 

requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 

99 do CPC. Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001137-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. A. D. S. (AUTOR)

DIRCE DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos regularizar sua 

representação processual e anexar o comprovante de renda para emenda 

da inicial. Não havendo outra pendencia a ser sanada, defiro o pedido 

formulado no Id 11799384, para emenda do pedido inicial, deferindo ao 

requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 

99 do CPC. Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do 
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TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005522-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAYO PEREIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que ouve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, não havendo outra pendencia a ser sanada 

nos autos, defiro o pedido formulado no Id nº 12181557, para emenda do 

pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005589-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FERNANDO RIBEIRO BRANDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar o 

comprovante de renda para emenda da inicial. Não havendo outra 

pendencia a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado no Id 

12169762, para emenda do pedido inicial, concedendo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003010-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DYANNE MORAES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar o 

comprovante de renda para emenda da inicial. Não havendo outra 

pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado no Id 

12080191, para emenda do pedido inicial, concedendo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 
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Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003227-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI FERNANDES SOUZA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora vem aos autos requerer o prosseguimento do feito, 

alegando ter decorrido o prazo de suspensão dos autos. Constatado no 

caso, o decurso de mais de trinta dias desde o protocolo do pedido 

administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, defiro o 

prosseguimento do feito requerido no Id nº 12085613. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000851-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERNANDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar o 

comprovante de renda para emenda da inicial. Não havendo outra 

pendencia a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado no Id 

12114518 para emenda do pedido inicial, concedendo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038415-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. K. A. D. S. (AUTOR)

JOVENILDA SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, o requerente menor representado por sua genitora, 

vem aos autos anexar o comprovante de renda para emenda da inicial. 

Não havendo outra pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido 

formulado no Id 12141294, para emenda do pedido, deferindo ao 

requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 

99 do CPC. Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005397-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY MOURA MENDES LEAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar o 

comprovante de renda para emenda da inicial. Não havendo outra 

pendencia a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado no Id 

121183115, para emenda do pedido inicial, concedendo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 
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(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038147-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO CARLOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar o 

comprovante de renda para emenda da inicial. Não havendo outra 

pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado no Id 

12928740, para emenda do pedido inicial, concedendo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002072-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IBRAIM SILVA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos regularizar sua 

representação processual para emenda do pedido inicial. Não havendo 

outra pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado no Id 

11799189, para emenda do pedido, deferindo ao requerente os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001580-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BEZERRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

´ Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos regularizar sua 

representação processual para emenda do pedido inicial. Não havendo 

outra pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado no Id 

11799630, para emenda do pedido, deferindo ao requerente os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 
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Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001598-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN HENRIQUE ALMEIDA CANDIDO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos regularizar sua 

representação processual para emenda do pedido inicial. Não havendo 

outra pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado no Id 

11799547, para emenda do pedido, deferindo ao requerente os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000543-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WALCIRIO MARTINS OLIVEIRA (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos para emenda do pedido inicial. Não havendo outra pendência 

a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado no Id 11821960, para 

emenda do pedido, deferindo ao requerente os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em cumprimento 

ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004092-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYCE MIRELLY RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que ouve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, não havendo outra pendencia a ser sanada 

nos autos, defiro o pedido formulado no Id nº 12086577, para emenda do 

pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1009860-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINA DE OLIVEIRA TIBALDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA BRANCO NETO (RÉU)

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (RÉU)

JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos informar o novo endereço para 

citação da parte requerida. Anotem nos autos o novo endereço da parte 

requerida (Id 12185594), a seguir em cumprimento do que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 
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3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se na forma determinada na decisão lançada no Id 9043218, 

Ressalte-se que a citação/intimação por hora certa é ferramenta à 

disposição do Oficial de Justiça, independente de determinação judicial, 

seja por expressa disposição legal (parágrafo único do art.252 do CPC), 

como também pela orientação disposta no artigo 661 da CNGC/MT. 

Intime-se a parte requerente. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005799-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO APARECIDO DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora vem aos autos requerer o prosseguimento do feito, 

alegando ter decorrido o prazo de suspensão dos autos. Constatado no 

caso, o decurso de mais de trinta dias desde o protocolo do pedido 

administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, defiro o 

prosseguimento do feito requerido no Id nº 12454434. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004296-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA BARROS VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora vem aos autos requerer o prosseguimento do feito, 

alegando ter decorrido o prazo de suspensão dos autos. Constatado no 

caso, o decurso de mais de trinta dias desde o protocolo do pedido 

administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, defiro o 

prosseguimento do feito requerido no Id nº 12345902. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006977-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ BENEDITA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora vem aos autos requerer o prosseguimento do feito, 

alegando ter decorrido o prazo de suspensão dos autos. Constatado no 

caso, o decurso de mais de trinta dias desde o protocolo do pedido 

administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, defiro o 

prosseguimento do feito requerido no Id nº 12345845. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037104-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA PEREIRA OJEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos regularizar sua 
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representação processual para emenda do pedido inicial. Não havendo 

outra pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado no Id 

18885878, para emenda do pedido, deferindo ao requerente os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004895-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIDALTON FERREIRA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos e o comprovante de renda para emenda da inicial. Não 

havendo outra pendencia a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado 

no Id 12295250, para emenda do pedido inicial, concedendo ao requerente 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001412-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANQUESON JOSE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar o 

comprovante de renda para emenda da inicial. Não havendo outra 

pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado no Id 

12295250, para emenda do pedido inicial, concedendo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006194-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar o 

comprovante de renda para emenda da inicial. Não havendo outra 

pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado no Id 

12254441, para emenda do pedido inicial, concedendo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 
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prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006218-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MOREIRA LUIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar o 

comprovante de renda para emenda da inicial. Não havendo outra 

pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado no Id 

12231803, para emenda do pedido inicial, concedendo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038541-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FEITOSA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar o 

comprovante de renda para emenda da inicial. Não havendo outra 

pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado no Id 

11940914, para emenda do pedido inicial, concedendo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001670-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ TERRA 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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar o 

comprovante de renda para emenda da inicial. Não havendo outra 

pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado no Id 

11950795, para emenda do pedido inicial, concedendo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005135-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PEREIRA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 
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documentos e comprovante de renda para emenda da inicial. Não havendo 

outra pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado no Id 

12358363, para emenda do pedido inicial, concedendo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008467-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar o 

comprovante de renda para emenda da inicial. Não havendo outra 

pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado no Id 

12624420, para emenda do pedido inicial, concedendo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006473-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON PEREIRA 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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar o 

comprovante de renda para emenda da inicial. Não havendo outra 

pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado no Id 

12704038, para emenda do pedido inicial, concedendo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006823-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ARMANDO URRUTIA CALDERON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos trazer 

informações sobre a renda do requerente para emenda do pedido inicial. 

Não havendo outra pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido 

formulado no Id 12339761, para emenda do pedido inicial, concedendo ao 

requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 

99 do CPC. Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 
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iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005851-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SILVA JANUARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que ouve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, não havendo outra pendência a ser sanada 

nos autos, defiro o pedido formulado no Id nº 12604972, para emenda do 

pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003213-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZETE WAN DEL REY PACHECO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que ouve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, não havendo outra pendência a ser sanada 

nos autos, defiro o pedido formulado no Id nº 93455329, para emenda do 

pedido inicial, concedendo a parte requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030814-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN OAB - MT0011867S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente menor vem aos autos demonstrar 

o recolhimento das custas para emenda da inicial. Não havendo outra 

pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado no Id 

12271843, para emenda do pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no 

Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006848-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOSENI DE ARAUJO LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que ouve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 
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atendido. Ante ao exposto, não havendo outra pendencia a ser sanada 

nos autos, defiro o pedido formulado no Id nº 12340436, para emenda do 

pedido inicial, concedendo a parte requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007133-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLEOMAR ALVES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que ouve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, não havendo outra pendência a ser sanada 

nos autos, defiro o pedido formulado no Id nº 12735008, para emenda do 

pedido inicial, concedendo a parte requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005829-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZENIRA FRANCO DE AZEVEDO (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente compelida a fazer prova da alegada carência 

econômica, vem aos autos anexar documento, requerendo o 

prosseguimento do feito. No caso, verifica-se que o documento anexado 

nos autos CTPS (Id 12312201), além de estar incompleto, não é hábil para 

comprovar a carência financeira alegada pela requerente, qualificada nos 

autos como profissional autônoma. Diante do exposto, indefiro o 

prosseguimento do feito, determino pela 2ª (segunda) vez, que no prazo 

de 15 (quinze) dias, a parte requerente EMENDE a petição inicial, 

demonstrando que faz jus ao benefício requerido, trazendo para os autos 

cópia da última declaração de renda, ou ainda, para no mesmo prazo 

recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial - art. 

290 do CPC. Decorrido o prazo, certifique-se voltem os autos conclusos. 

Intime-se o requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010409-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DIAS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar o 

comprovante de renda para emenda da inicial. Não havendo outra 

pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado no Id 

12877605, para emenda do pedido inicial, concedendo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009083-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar o 

comprovante de renda para emenda da inicial. Não havendo outra 

pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado no Id 

12805996, para emenda do pedido inicial, concedendo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009546-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS ABSOLON SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar o 

comprovante de renda para emenda da inicial. Não havendo outra 

pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado no Id 

12774671, para emenda do pedido inicial, concedendo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009609-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar o 

comprovante de renda para emenda da inicial. Não havendo outra 

pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado no Id 

12821531, para emenda do pedido inicial, concedendo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010005-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARY CAROLINE GUSMAO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA PIRES VIDAL OAB - MT21600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar o 

comprovante de renda para emenda da inicial. Não havendo outra 

pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado no Id 

13019656, para emenda do pedido inicial, concedendo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 
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que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036761-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora vem requerer o prosseguimento do feito, alegando 

ter decorrido o prazo de suspensão. Constatado nos autos, o decurso de 

mais de trinta dias, desde o protocolo do pedido administrativo junto à 

seguradora, sem ser atendido, defiro o prosseguimento do feito requerido 

no Id nº 11113051. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no § 3º, artigo 99, do CPC/2015, 

defiro a parte requerente, os benefícios da Gratuidade da Justiças. Para 

cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013360-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELIEL FERREIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que ouve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, não havendo outra pendência a ser sanada 

nos autos, defiro o pedido formulado no Id nº 13282369, para emenda do 

pedido inicial, concedendo a parte requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007536-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA NASCIMENTO FERNANDEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que ouve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, não havendo outra pendência a ser sanada 

nos autos, defiro o pedido formulado no Id nº 12748360, para emenda do 

pedido inicial, concedendo a parte requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007040-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEYLY SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que ouve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, não havendo outra pendência a ser sanada 

nos autos, defiro o pedido formulado no Id nº 12739462, para emenda do 

pedido inicial, concedendo a parte requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008783-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que ouve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, não havendo outra pendência a ser sanada 

nos autos, defiro o pedido formulado no Id nº 12748743, para emenda do 

pedido inicial, concedendo a parte requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007969-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos trazer 

informações para emenda do pedido inicial. Não havendo outra pendência 

a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado no Id 12605607, para 

emenda do pedido, concedendo ao requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007860-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINITA DELMIRA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora vem aos autos requerer o prosseguimento do feito, 

alegando ter decorrido o prazo da seguradora sem o pagamento da 

indenização. No caso, constata-se o decurso de mais de trinta dias desde 

o protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, 

assim, defiro o prosseguimento do feito requerido no Id nº 12607274. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 
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a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007751-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO NEVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora vem aos autos requerer o prosseguimento do feito, 

alegando ter decorrido o prazo da seguradora sem o pagamento da 

indenização. No caso, constata-se o decurso de mais de trinta dias desde 

o protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, 

assim, defiro o prosseguimento do feito requerido no Id nº 126074712. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008060-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CLEMENTE DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora vem aos autos requerer o prosseguimento do feito, 

alegando ter decorrido o prazo da seguradora sem o pagamento da 

indenização. No caso, constata-se o decurso de mais de trinta dias desde 

o protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, 

assim, defiro o prosseguimento do feito requerido no Id nº 12605240. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008272-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. L. B. D. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

ELIANE LEMES TESOURA OAB - 033.772.561-64 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora vem aos autos requerer o prosseguimento do feito, 

alegando ter decorrido o prazo da seguradora sem o pagamento da 

indenização. No caso, constata-se o decurso de mais de trinta dias desde 

o protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, 

assim, defiro o prosseguimento do feito requerido no Id nº 12729485. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003980-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINO GOMES BARCELOS (AUTOR)

ANTONIO CARLOS DE BARCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIUS DELBONI DE ANDRADE OAB - MT0012573A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Arbitramento de Honorários onde o autor vem 

aos autos em manifestação requerer o prosseguimento do feito com o 

valor atribuído na peça inicial. A jurisprudência da Corte Superior tem 

entendido que é admissível a fixação do valor da causa por estimativa, 

quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido no 

pedido, como, no presente caso. Dessa forma, fundamentado no que 

dispõe o § 8º do artigo 85 do CPC, defiro o prosseguimento do feito na 

forma requerida pelo autor no pedido formulado no Id nº 11935558, com o 

valor atribuído a causa, na peça inaugural, até o julgamento do mérito da 

presente demanda, ficando revogada a decisão em contrário. As custas 

processuais foram recolhidas no Id 11848800, assim, dando cumprimento 

ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifique-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006108-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO RACA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS AFONSO DA SILVA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória onde a parte requerente vem aos 

autos informar o recolhimento das custas processuais, para emenda do 

pedido. Estando a inicial acompanhada de prova escrita (Duplicata), cujos 

elementos identificam com clareza a dívida cobrada, recebo o pedido 

formulado no identificador 12195286, para emenda do pedido inicial. 

Cite-se a parte requerida no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da quantia pleiteada no pedido inicial, e os honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído a causa (art. 701 

do CPC), ou oferecer embargos, os quais suspenderão a eficácia do 

mandado inicial. Nos termos do que dispõe o artigo 702, § 4º do CPC, 

consigne-se no mandado, que o requerido será isento do pagamento das 

custas processuais se cumprir o mandado no prazo, e que não sendo 

opostos os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o Título executivo 

Judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo. 

Intime-se o requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004116-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Arbitramento de Honorários, a parte requerente 

vem aos autos comprovar o recolhimento das custas processuais, 

requerendo o prosseguimento do feito. Não havendo outra pendência a 

ser sanada nos autos, defiro o pedido formulado no identificador – Id nº 

12327565, para emenda do pedido inicial. Em cumprimento do que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifique-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013064-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Arbitramento de Honorários, a parte requerente 

vem aos autos comprovar o recolhimento das custas processuais, 

requerendo o prosseguimento do feito. Não havendo outra pendência a 

ser sanada nos autos, defiro o pedido formulado no identificador – Id nº 

13281115, para emenda do pedido inicial. Em cumprimento do que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifique-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) Expeça-se o 
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necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011082-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DOMESI SILVA LOPES OAB - SP238994 (ADVOGADO)

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE OAB - SP178171 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento, onde a parte 

requerente vem aos autos anexar guia de comprovação do recolhimento 

de custas processuais, requerendo o prosseguimento do feito. Não 

havendo outra pendência a ser sanada nos autos, defiro o pedido 

formulado no Id nº 13106780, para emenda da inicial. Cumprindo a 

disposição contida no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, 

que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifique-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011696-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento, onde a parte 

requerente vem aos autos anexar guia de comprovação do recolhimento 

de custas processuais, requerendo o prosseguimento do feito. Não 

havendo outra pendência a ser sanada nos autos, defiro o pedido 

formulado no Id nº 13247497, para emenda da inicial. Cumprindo a 

disposição contida no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, 

que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifique-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007558-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Arbitramento de Honorários, compelido a emendar o 

pedido, o autor em manifestação vem requerer o prosseguimento do feito 

com o valor atribuído na peça inicial. A jurisprudência da Corte Superior 

tem entendido que é admissível a fixação do valor da causa por estimativa, 

quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido no 

pedido, como, no presente caso. Dessa forma, fundamentado no que 

dispõe o § 8º do artigo 85 do CPC, defiro o prosseguimento do feito com o 

valor atribuído a causa, na peça inaugural, conforme requer o pedido 

formulado no Id nº 12944818, até o julgamento do mérito da presente 

demanda, ficando revogada a decisão em contrário em relação ao valor da 

causa. No caso, verificando que o requerente deixou de se pronunciar 

quanto à gratuidade pretendida, e não havendo nos autos demonstração 

convincente que o pagamento das custas lhe causará algum prejuízo, 

indefiro a gratuidade requerida. Intime-se a parte requerente, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o recolhimento das 

custas processuais, sob pena de extinção do feito com base no que 

dispõe o artigo 290 do CPC/2015. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008600-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Arbitramento de Honorários, compelido a emendar o 

pedido, o autor em manifestação vem requerer o prosseguimento do feito 

com o valor atribuído na peça inicial. A jurisprudência da Corte Superior 

tem entendido que é admissível a fixação do valor da causa por estimativa, 

quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido no 

pedido, como, no presente caso. Dessa forma, fundamentado no que 

dispõe o § 8º do artigo 85 do CPC, defiro o prosseguimento do feito com o 

valor atribuído a causa, na peça inaugural, conforme requer o pedido 

formulado no Id nº 12994422, até o julgamento do mérito da presente 

demanda, ficando revogada a decisão em contrário em relação ao valor da 

causa. No caso, verificando que o requerente deixou de se pronunciar 

quanto à gratuidade pretendida, e não havendo nos autos demonstração 

convincente que o pagamento das custas lhe causará algum prejuízo, 

indefiro a gratuidade requerida. Intime-se a parte requerente, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o recolhimento das 

custas processuais, sob pena de extinção do feito com base no que 

dispõe o artigo 290 do CPC/2015. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008687-13.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Arbitramento de Honorários, compelido a emendar o 

pedido, o autor em manifestação vem requerer o prosseguimento do feito 

com o valor atribuído na peça inicial. A jurisprudência da Corte Superior 

tem entendido que é admissível a fixação do valor da causa por estimativa, 

quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido no 

pedido, como, no presente caso. Dessa forma, fundamentado no que 

dispõe o § 8º do artigo 85 do CPC, defiro o prosseguimento do feito com o 

valor atribuído a causa, na peça inaugural, conforme requer o pedido 

formulado no Id nº 12994634, até o julgamento do mérito da presente 

demanda, ficando revogada a decisão em contrário em relação ao valor da 

causa. No caso, verificando que o requerente deixou de se pronunciar 

quanto à gratuidade pretendida, e não havendo nos autos demonstração 

convincente que o pagamento das custas lhe causará algum prejuízo, 

indefiro a gratuidade requerida. Intime-se a parte requerente, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o recolhimento das 

custas processuais, sob pena de extinção do feito com base no que 

dispõe o artigo 290 do CPC/2015. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008847-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Arbitramento de Honorários, compelido a emendar o 

pedido, o autor em manifestação vem requerer o prosseguimento do feito 

com o valor atribuído na peça inicial. A jurisprudência da Corte Superior 

tem entendido que é admissível a fixação do valor da causa por estimativa, 

quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido no 

pedido, como, no presente caso. Dessa forma, fundamentado no que 

dispõe o § 8º do artigo 85 do CPC, defiro o prosseguimento do feito com o 

valor atribuído a causa, na peça inaugural, conforme requer o pedido 

formulado no Id nº 12995586, até o julgamento do mérito da presente 

demanda, ficando revogada a decisão em contrário em relação ao valor da 

causa. No caso, verificando que o requerente deixou de se pronunciar 

quanto à gratuidade pretendida, e não havendo nos autos demonstração 

convincente que o pagamento das custas lhe causará algum prejuízo, 

indefiro a gratuidade requerida. Intime-se a parte requerente, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o recolhimento das 

custas processuais, sob pena de extinção do feito com base no que 

dispõe o artigo 290 do CPC/2015. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008735-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Arbitramento de Honorários, compelido a emendar o 

pedido, o autor em manifestação vem requerer o prosseguimento do feito 

com o valor atribuído na peça inicial. A jurisprudência da Corte Superior 

tem entendido que é admissível a fixação do valor da causa por estimativa, 

quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido no 

pedido, como, no presente caso. Dessa forma, fundamentado no que 

dispõe o § 8º do artigo 85 do CPC, defiro o prosseguimento do feito com o 

valor atribuído a causa, na peça inaugural, conforme requer o pedido 

formulado no Id nº 12995868, até o julgamento do mérito da presente 

demanda, ficando revogada a decisão em contrário em relação ao valor da 

causa. No caso, verificando que o requerente deixou de se pronunciar 

quanto à gratuidade pretendida, e não havendo nos autos demonstração 

convincente que o pagamento das custas lhe causará algum prejuízo, 

indefiro a gratuidade requerida. Intime-se a parte requerente, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o recolhimento das 

custas processuais, sob pena de extinção do feito com base no que 

dispõe o artigo 290 do CPC/2015. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008587-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Arbitramento de Honorários, compelido a emendar o 

pedido, o autor em manifestação vem requerer o prosseguimento do feito 

com o valor atribuído na peça inicial. A jurisprudência da Corte Superior 

tem entendido que é admissível a fixação do valor da causa por estimativa, 

quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido no 

pedido, como, no presente caso. Dessa forma, fundamentado no que 

dispõe o § 8º do artigo 85 do CPC, defiro o prosseguimento do feito com o 

valor atribuído a causa, na peça inaugural, conforme requer o pedido 

formulado no Id nº 12996174, até o julgamento do mérito da presente 

demanda, ficando revogada a decisão em contrário em relação ao valor da 

causa. No caso, verificando que o requerente deixou de se pronunciar 

quanto à gratuidade pretendida, e não havendo nos autos demonstração 

convincente que o pagamento das custas lhe causará algum prejuízo, 

indefiro a gratuidade requerida. Intime-se a parte requerente, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o recolhimento das 

custas processuais, sob pena de extinção do feito com base no que 

dispõe o artigo 290 do CPC/2015. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009585-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Arbitramento de Honorários, compelido a emendar o 

pedido, o autor em manifestação vem requerer o prosseguimento do feito 

com o valor atribuído na peça inicial. A jurisprudência da Corte Superior 

tem entendido que é admissível a fixação do valor da causa por estimativa, 

quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido no 

pedido, como, no presente caso. Dessa forma, fundamentado no que 

dispõe o § 8º do artigo 85 do CPC, defiro o prosseguimento do feito com o 

valor atribuído a causa, na peça inaugural, conforme requer o pedido 

formulado no Id nº 13099571, até o julgamento do mérito da presente 

demanda, ficando revogada a decisão em contrário em relação ao valor da 

causa. No caso, verificando que o requerente deixou de se pronunciar 

quanto à gratuidade pretendida, e não havendo nos autos demonstração 

convincente que o pagamento das custas lhe causará algum prejuízo, 

indefiro a gratuidade requerida. Intime-se a parte requerente, via DJE, para 
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no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o recolhimento das 

custas processuais, sob pena de extinção do feito com base no que 

dispõe o artigo 290 do CPC/2015. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010370-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Arbitramento de Honorários, compelido a emendar o 

pedido, o autor em manifestação vem requerer o prosseguimento do feito 

com o valor atribuído na peça inicial. A jurisprudência da Corte Superior 

tem entendido que é admissível a fixação do valor da causa por estimativa, 

quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido no 

pedido, como, no presente caso. Dessa forma, fundamentado no que 

dispõe o § 8º do artigo 85 do CPC, defiro o prosseguimento do feito com o 

valor atribuído a causa, na peça inaugural, conforme requer o pedido 

formulado no Id nº 13099992, até o julgamento do mérito da presente 

demanda, ficando revogada a decisão em contrário em relação ao valor da 

causa. No caso, verificando que o requerente deixou de se pronunciar 

quanto à gratuidade pretendida, e não havendo nos autos demonstração 

convincente que o pagamento das custas lhe causará algum prejuízo, 

indefiro a gratuidade requerida. Intime-se a parte requerente, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o recolhimento das 

custas processuais, sob pena de extinção do feito com base no que 

dispõe o artigo 290 do CPC/2015. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009541-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Arbitramento de Honorários, compelido a emendar o 

pedido, o autor em manifestação vem requerer o prosseguimento do feito 

com o valor atribuído na peça inicial. A jurisprudência da Corte Superior 

tem entendido que é admissível a fixação do valor da causa por estimativa, 

quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido no 

pedido, como, no presente caso. Dessa forma, fundamentado no que 

dispõe o § 8º do artigo 85 do CPC, defiro o prosseguimento do feito com o 

valor atribuído a causa, na peça inaugural, conforme requer o pedido 

formulado no Id nº 13100174, até o julgamento do mérito da presente 

demanda, ficando revogada a decisão em contrário em relação ao valor da 

causa. No caso, verificando que o requerente deixou de se pronunciar 

quanto à gratuidade pretendida, e não havendo nos autos demonstração 

convincente que o pagamento das custas lhe causará algum prejuízo, 

indefiro a gratuidade requerida. Intime-se a parte requerente, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o recolhimento das 

custas processuais, sob pena de extinção do feito com base no que 

dispõe o artigo 290 do CPC/2015. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008307-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Arbitramento de Honorários, compelido a emendar o 

pedido, o autor vem aos autos requerer o prosseguimento do feito com o 

valor atribuído na peça inicial. A jurisprudência da Corte Superior tem 

entendido que é admissível a fixação do valor da causa por estimativa, 

quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido no 

pedido, como, no presente caso. Dessa forma, fundamentado no que 

dispõe o § 8º do artigo 85 do CPC, defiro o prosseguimento do feito na 

forma requerida pelo autor no pedido formulado no Id nº 12967039, com o 

valor atribuído a causa, na peça inaugural, até o julgamento do mérito da 

presente demanda, ficando revogada a decisão em contrário. As custas 

processuais já foram recolhidas no Id 12967103, assim, dando 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007540-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA REGINA CORREA AMARO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança a parte requerente vem aos autos 

anexar o comprovante de recolhimento das custas processuais, 

requerendo o prosseguimento do feito. Não havendo outra pendência a 

ser regularizada, defiro o pedido formulado na movimentação 12766121, 

para emenda do pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 

do CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas 

nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 
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contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003530-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, interposta por 

pessoa física/jurídica, requerendo a gratuidade da justiça, sob a alegação 

de não possuir condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais. Em que pesem os argumentos apresentados pelos 

requerentes no Id 12198165, não há como considera-los como pessoa 

pobre na acepção jurídica da palavra, ao teor do próprio relato dos fatos, 

que não são suficientes para afastar a presunção de pobreza alegada 

pelo requerente. Assim, não havendo demonstração convincente nos 

autos que o recolhimento das custas causará algum prejuízo ao 

requerente, e ainda, por não me encontrar convencido do fato aduzindo 

por este, que seus rendimentos giram em torno de um salário mínimo, 

indefiro o pedido de gratuidade. Isto posto, fundamentado no que dispõe o 

artigo 321 do CPC, intimem-se os requerentes, via DJE, para no prazo de 

15 (quinze) dias, recolher as custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito com base no que dispõe o artigo 

290 do CPC/2015. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007421-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DE OLIVEIRA BORGES JUNQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Cotas Condominiais que a parte 

requerente vem comprovar o recolhimento das custas processuais, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando os autos instruído com os 

documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id nº 12447342, 

para emenda da inicial. Cumprindo a disposição contida no artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no 

Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) 

parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 

334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010608-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SANDRO MARTINELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0015373A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, onde o 

requerente vem aos autos anexar o comprovante de renda para emenda 

da inicial. Não havendo outra pendência a ser sanada no feito, defiro o 

pedido formulado no Id 19952182, para emenda do pedido, deferindo ao 

requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 

99 do CPC. Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003987-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELBER RICARDO DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança a parte requerente vem aos autos 

anexar o comprovante de recolhimento das custas processuais, 

requerendo o prosseguimento do feito. Não havendo outra pendência a 

ser regularizada, defiro o pedido formulado na movimentação 11869740, 

para emenda do pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 

do CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas 

nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 
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advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006664-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT0003969A (ADVOGADO)

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO)

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT0010725A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança a parte requerente vem aos autos 

anexar o comprovante de recolhimento das custas processuais, 

requerendo o prosseguimento do feito. Não havendo outra pendência a 

ser regularizada, defiro o pedido formulado na movimentação 12309978, 

para emenda do pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 

do CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas 

nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003965-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO HAWAII RESIDENCE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO OAB - MT0012239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Indenização Por Danos Materais, onde a parte 

requerente vem aos autos anexar o comprovante de recolhimento das 

custas processuais, requerendo o prosseguimento do feito. Não havendo 

outra pendência a ser regularizada nos autos, defiro o pedido formulado 

na movimentação 12299825, para emenda do pedido inicial. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003714-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento, que a parte 

requerente vem aos autos anexar guia de comprovação do recolhimento 

de custas processuais, requerendo o prosseguimento do feito. Não 

havendo outra pendência a ser sanada nos autos, defiro o pedido 

formulado no Id nº 11896803, para emenda da inicial. Cumprindo a 

disposição contida no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, 

que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifique-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007871-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANY BORGES GORGET (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI (RÉU)
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória onde a parte requerente vem emendar 

o pedido inicial, anexando nos autos documentos para análise do pedido 

de gratuidade. Satisfeito o requisito do artigo 700, caput do CPC, estando o 

pedido acompanhado de prova escrita, sem eficácia de Título Executivo 

(Instrumento Particular de Confissão de Dívida), recebo o pedido formulado 

no identificador 12620536, para emenda do pedido inicial. Presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 3º do artigo 99 do CPC, concedo ao 

requerente a Gratuidade da Justiça, até que se provem o contrário. Cite-se 

a(s) parte(s) requerida(s) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da quantia pleiteada no pedido inicial, e os honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído a causa (art. 701 

do CPC), ou oferecer embargos, que suspenderão a eficácia do mandado 

inicial. Consigne-se no mandado, que o requerido será isento do 

pagamento das custas processuais se cumprir o mandado no prazo, e 

que não sendo opostos os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o 

Título executivo Judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo - artigo 702, § 4º do CPC. Intime-se a parte autora. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010098-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BRUM SEIBEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT0009779A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YASMIM DE ARAUJO ASSUNCAO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória onde a parte requerente vem emendar 

o pedido inicial, anexando documentos para análise do pedido de 

gratuidade. Satisfeito o requisito do artigo 700, caput do CPC, estando o 

pedido acompanhado de prova escrita (Contrato de Compra e Venda), 

sem eficácia de Título Executivo, assim, recebo o pedido formulado no 

identificador 12973538, para emenda da inicial. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

que dispõe o § 3º do artigo 99 do CPC, concedo ao requerente a 

Gratuidade da Justiça, até que se provem o contrário. Cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

quantia pleiteada no pedido inicial, e os honorários advocatícios de 5% 

(cinco por cento) do valor atribuído a causa (art. 701 do CPC), ou oferecer 

embargos, que suspenderão a eficácia do mandado inicial. Consigne-se 

no mandado, que o requerido será isento do pagamento das custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo, e que não sendo opostos os 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o Título executivo Judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo - artigo 702, § 4º 

do CPC. Intime-se a parte autora. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009590-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO DA SILVA TOMAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Execução de Título Extrajudicial a parte exequente vem aos 

autos comprovar o recolhimento das custas processuais, para emenda do 

pedido. Estando a inicial instruída com o título executivo extrajudicial 

(Contrato de Prestação de Serviço), recebo o pedido formulado no 

identificador-Id nº 13076100, para emenda do pedido inicial. A seguir, 

cite-se a(s) parte(s) executada(s) para, no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos 

termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios a serem pagos pelo (s) executado (s) em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. Expeça-se mandado de citação, 

penhora e avaliação de bens, constando expressamente do mandado que 

no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) 

do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). Conste, também, que o 

executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias. 

Do mandado também deverá constar que se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução e que nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, 

artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 

830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o 

senhor oficial de justiça proceder de imediato à penhora de bens, tantos 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 

841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou 

direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). Intime-se a parte exequente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009708-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELE ARAUJO DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Execução de Título Extrajudicial a parte exequente vem aos 

autos comprovar o recolhimento das custas processuais, para emenda do 

pedido. Estando a inicial instruída com o título executivo extrajudicial 

(Contrato de Prestação de Serviço), recebo o pedido formulado no 

identificador-Id nº 13092222, para emenda do pedido inicial. A seguir, 

cite-se a(s) parte(s) executada(s) para, no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos 

termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios a serem pagos pelo (s) executado (s) em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. Expeça-se mandado de citação, 

penhora e avaliação de bens, constando expressamente do mandado que 

no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) 

do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). Conste, também, que o 

executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias. 

Do mandado também deverá constar que se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução e que nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, 

artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 

830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o 

senhor oficial de justiça proceder de imediato à penhora de bens, tantos 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 

841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou 

direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). Intime-se a parte exequente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009767-12.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Heber Aziz Saber OAB - MT0009825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Execução de Título Extrajudicial a parte exequente vem aos 

autos comprovar o recolhimento das custas processuais, para emenda do 

pedido. Estando a inicial instruída com o título executivo extrajudicial 

(Cheque), recebo o pedido formulado no identificador-Id nº 12790689, 

para emenda do pedido inicial. A seguir, cite-se a(s) parte(s) executada(s) 

para, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento 

da dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de 

Processo Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos pelo (s) 

executado (s) em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. 

Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação de bens, constando 

expressamente do mandado que no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, 

para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). 

Conste, também, que o executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias. Do mandado também deverá constar que se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução e que nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes 

em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação 

com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem 

pagamento, deverá o senhor oficial de justiça proceder de imediato à 

penhora de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e a sua avaliação, 

lavrando o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) 

executado (s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora 

recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). 

Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011975-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETH REIS CALCADOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Execução de Título Extrajudicial a parte exequente vem aos 

autos comprovar o recolhimento das custas processuais, para emenda do 

pedido. Estando a inicial instruída com o título executivo extrajudicial (Nota 

Promissória), recebo o pedido formulado no identificador-Id nº 13213572, 

para emenda do pedido inicial. A seguir, cite-se a(s) parte(s) executada(s) 

para, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento 

da dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de 

Processo Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos pelo (s) 

executado (s) em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. 

Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação de bens, constando 

expressamente do mandado que no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, 

para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). 

Conste, também, que o executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias. Do mandado também deverá constar que se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução e que nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes 

em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação 

com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem 

pagamento, deverá o senhor oficial de justiça proceder de imediato à 

penhora de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e a sua avaliação, 

lavrando o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) 

executado (s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora 

recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). 

Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012820-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO CRISTOVAO SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Execução de Título Extrajudicial a parte exequente vem aos 

autos comprovar o recolhimento das custas processuais, para emenda do 

pedido. Estando a inicial instruída com o título executivo extrajudicial 

(Duplicatas), recebo o pedido formulado no identificador-Id nº 13234550, 

para emenda do pedido inicial. A seguir, cite-se a(s) parte(s) executada(s) 

para, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento 

da dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de 

Processo Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos pelo (s) 

executado (s) em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. 

Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação de bens, constando 

expressamente do mandado que no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, 

para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). 

Conste, também, que o executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias. Do mandado também deverá constar que se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução e que nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes 

em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação 

com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem 

pagamento, deverá o senhor oficial de justiça proceder de imediato à 

penhora de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e a sua avaliação, 

lavrando o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) 

executado (s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora 

recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). 

Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007007-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

KEILA SOUZA DA CUNHA NAUJORKS OAB - MT13837/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXECUTA PRESTADORA DE SERVICOS ELETRICOS E MECANICOS 

INDUSTRIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Execução de Título Extrajudicial a parte exequente vem aos 

autos comprovar o recolhimento das custas processuais, para emenda do 

pedido. Estando a inicial instruída com o título executivo extrajudicial 
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(Contrato), recebo o pedido formulado no identificador-Id nº 12407412, 

para emenda do pedido inicial. A seguir, cite-se a(s) parte(s) executada(s) 

para, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento 

da dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de 

Processo Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos pelo (s) 

executado (s) em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. 

Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação de bens, constando 

expressamente do mandado que no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, 

para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). 

Conste, também, que o executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias. Do mandado também deverá constar que se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução e que nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes 

em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação 

com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem 

pagamento, deverá o senhor oficial de justiça proceder de imediato à 

penhora de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e a sua avaliação, 

lavrando o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) 

executado (s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora 

recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). 

Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008880-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº1008880-28.2018.8.11.0041 Vistos, Considerando que 

atualmente a cônjuge deste Magistrado litiga em desfavor da parte 

executada, assim, nos termos do que dispõe o artigo 145, III do CPC, 

declaro-me SUSPEITO para o exercício das funções jurisdicionais no 

presente feito. Proceda-se a identificação nos autos quanto ao meu 

impedimento, para fins de evitar conclusões indevidas. A seguir, 

encaminhe-se o presente feito ao substituto legal. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010061-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA MAGGI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ANDRE BANDERA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Execução de Título Extrajudicial a parte exequente vem aos 

autos comprovar o recolhimento das custas processuais, para emenda do 

pedido. Estando a inicial instruída com o título executivo extrajudicial 

(Contrato), recebo o pedido formulado no identificador-Id nº 2901641, para 

emenda do pedido inicial. A seguir, cite-se a(s) parte(s) executada(s) 

para, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento 

da dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de 

Processo Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos pelo (s) 

executado (s) em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. 

Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação de bens, constando 

expressamente do mandado que no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, 

para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). 

Conste, também, que o executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias. Do mandado também deverá constar que se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução e que nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes 

em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação 

com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem 

pagamento, deverá o senhor oficial de justiça proceder de imediato à 

penhora de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e a sua avaliação, 

lavrando o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) 

executado (s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora 

recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). 

Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010515-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MC MENDONCA MEDICINA E CIRURGIA ESTETICA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Execução de Título Extrajudicial a parte exequente vem aos 

autos comprovar o recolhimento das custas processuais, para emenda do 

pedido. Estando a inicial instruída com o título executivo extrajudicial 

(Duplicata), recebo o pedido formulado no identificador-Id nº 12867193, 

para emenda do pedido inicial. A seguir, cite-se a(s) parte(s) executada(s) 

para, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento 

da dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de 

Processo Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos pelo (s) 

executado (s) em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. 

Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação de bens, constando 

expressamente do mandado que no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, 

para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). 

Conste, também, que o executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias. Do mandado também deverá constar que se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução e que nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes 

em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação 

com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem 

pagamento, deverá o senhor oficial de justiça proceder de imediato à 

penhora de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e a sua avaliação, 

lavrando o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) 

executado (s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora 

recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). 

Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037804-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRITO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança a parte requerente vem aos autos 

anexar o comprovante de recolhimento das custas processuais, 

requerendo o prosseguimento do feito desistência dos embargos de 

declaração protocolado nos autos em relação ao indeferimento da 

gratuidade. Homologo o pedido de desistência dos embargos de 
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declaração requerido no ID 12949237, não havendo outra pendência a ser 

regularizada nos autos, defiro o pedido formulado na movimentação 

12949245, para emenda do pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no 

Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas 

nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005108-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANNY VIEIRA DA CRUZ (AUTOR)

LOURIVALDO DE SOUSA RIBEIRO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIAMOND HOUSE GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME 

(RÉU)

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA (RÉU)

KATIA CONCEICAO DA CRUZ E SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1005108-57.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL do Id.12028366 ao Id.12028369, em que a parte Autora comprovou 

o recolhimento das custas de distribuição da ação. Consigno que, a 

petição inicial não está elaborada na forma que preceitua o artigo 319 do 

CPC, notadamente no que tange qualificação das partes e indicação de 

endereço eletrônico, valor da causa e as provas com que pretendem 

demonstrar a veracidade dos fatos alegados (conexão). Saliento que, na 

ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, em fim, 

que tenha por objeto negócio jurídico com valor pecuniário certo, não é 

adequado a fixação do valor da causa em patamar apenas na indenização 

pretendida, porquanto destoa da regra legal prevista na legislação 

processual (artigo 292, inciso II, IV ou V do CPC), devendo os 

Requerentes retificar o valor da causa ou excluir o pleito rescisório, com a 

complementação das custas, se for o caso. Assinalo que a regra de 

fixação do valor da causa deve ser integralmente respeitada, um vez que 

influência no provimento jurisdicional, bem como na valoração das custas 

processuais, sobretudo nos honorários sucumbenciais (artigo 85, §2º do 

CPC). Além disso, os Requerentes suscitaram a modificação da 

competência das ações de execução nº8063040-38.2017.811.0001 (4º 

Juizado Especial Cível) e nº8089891-17.2017.811.0001 (2º Juizado 

Especial Cível) para este juízo, eis que conexas à esta demanda, por se 

tratarem de ações de execução dos cheques dados em pagamento do 

sinal no presente contrato rescindendo, ao argumento que o valor desta 

demanda é incompatível com o teto dos juizados especial. De proêmio, a 

despeito de ser facultado à parte optar livremente pelo rito processual 

para distribuição de ações, dentro dos limites legais, entendo incongruente 

a justificativa dos Autores, já que o valor atribuído à demanda atualmente 

(R$30.000,00), não supera os patamares legais fixados para a justiça 

especial. É trivial destacar ainda que, a argumentação dos Requerentes ao 

sustentar ocorrência de conexão com outras causas ajuizadas pela parte 

Ré, ensejará a fixação da competência através do critério da prevenção 

(artigo 58 do CPC), o que aliado à, aparente, ausência de complexidade 

nesta demanda, inclusive o atual valor da causa, em caso de 

conhecimento da conexão, ao que tudo indica, determinará a competência 

do Juizado Especial Cível prevento para julgamento das ações, salvo 

elemento/justificativa plausível que afaste o instituto da prevenção 

eventualmente corroborada na emenda a inicial. Com efeito, a título de 

fundamentação para que a parte Autora esclareça o pedido formulado e a 

justificativa apresentada (incompetência do Juizado Especial Cível em 

razão do valor desta causa), pontuo que, nos termos do artigo 3º, inciso II, 

da Lei nº9.099/1995, o juizado especial cível possui competência para 

processar e julgar as ações enumeradas no artigo 275, inciso II, do 

CPC/73 (com aplicação mantida pelo artigo 1.063 do CPC/15). Consigno 

que, ao regulamentar a competência conferida aos Juizados Especiais 

pelo artigo 98, inciso I, da CF, o legislador ordinário fez uso de dois 

critérios distintos – quantitativo e qualitativo – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”, de modo que o artigo 3º da Lei 

nº9.099/95 regulamentou a Lei Magna dispondo que, consideram-se ações 

de menor complexidade: (I) aquelas cujo valor não ultrapasse 40 salários 

mínimos; (II) as enumeradas no art. 275, II, do CPC; (III) a ação de despejo 

para uso próprio; e (IV) as ações possessórias sobre bens imóveis de 

valor não excedente a 40 salários mínimos . Como se vê, a menor 

complexidade que confere competência aos Juizados Especiais é, de 

regra, definida pelo valor econômico da pretensão ou pela matéria 

envolvida. Exige-se, pois, a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação. A exceção fica para as ações possessórias sobre 

bens imóveis, em relação às quais houve expressa conjugação dos 

critérios de valor e matéria. Por essa razão, salvo na hipótese do inciso IV, 

estabelecida a competência do Juizado Especial com base na matéria, é 

perfeitamente admissível que o pedido exceda o limite de 40 salários 

mínimos. Com efeito, a hermenêutica da Lei nº9.099/95 evidencia que, 

quando o legislador quis agregar o pressuposto valorativo ao material, 

assim o fez expressamente, no inciso IV. Evidentemente, se a intenção 

fosse estender o limite de valor para todas as hipóteses materiais 

previstas no artigo 3º, essa limitação teria sido incluída no próprio caput do 

artigo, como, aliás, ocorria sob a égide da Lei nº7.244/84. A Lei 9.099/95, 

todavia, revogou a Lei 7.244/84 e trouxe novos contornos à definição da 

competência dos Juizados Especiais, deslocando o critério valorativo do 

caput para os incisos I e IV do artigo 3º, de modo a torná-lo independente 

do critério material. Ao analisar essa questão, a doutrina ministrada pelos 

eminentes Ministros do STJ, Exma. Fátima Nancy Andrighi e Exmo. Sidnei 

Agostinho Beneti, consignaram: Assim, para a nova Lei, a expressão 

“menor complexidade” compreende causas que não ultrapassem o valor 

de quarenta salários mínimos, bem como aquelas que pela matéria 

discutida não encerrem grau de dificuldade para o processo e julgamento. 

Por isso, toda vez que fixada a competência pelo critério da matéria, não 

haverá submissão ao valor limite de quarenta salários mínimos, pois, 

repita-se, quando o direito objeto do conflito não envolve complexidade, 

poderá tramitar perante a Justiça Especial independentemente de seu 

valor. (Artigo da Revista LEXML: “Juizados Especiais Cíveis e Criminais”. 

B e l o  H o r i z o n t e :  D e l  R e y .  1 9 9 6 ,  p á g . 2 6 . 

http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:artigo.revist

a:1995;1000502545). (grifei) Corroborando esse entendimento, o inciso II 

do artigo 275 do CPC/73 consigna expressamente o cabimento do 

procedimento sumário “qualquer que seja o valor”. Ademais, não subsistirá 

ainda, a simples sustentação de que deverá se impor taxativamente a 

reunião das ações nesta Justiça Comum, em razão do valor atribuído à 

esta causa exceder ao teto do juizado, uma vez que, não obstante o fato 

de que até 40 salários mínimos indicar a adoção do procedimento do 

Juizado Especial (artigo 3º, inciso I e §3º da Lei nº9.099/95), essa 

interpretação não se coaduna com o mandamento constitucional de 

tratamento isonômico do cidadão no acesso ao Judiciário, pelo qual se 

resguarda ao jurisdicionado o direito de optar livremente entre o Juizado 

Especial e a Justiça Comum, independendo do valor atribuído a causa, 

limitando-se apenas a pretensão autoral nos termos do §3º do artigo 3º da 

Lei Especial (renúncia ao crédito excedente). Em suma, ainda que a 

técnica redacional dificulte a compreensão do alcance exato do dispositivo 

legal, a sua interpretação teleológica e sistemática – à luz não apenas do 

artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, mas também das demais 

garantias constitucionais em matéria jurisdicional, notadamente a 

facilitação do acesso ao Judiciário e a razoável duração do processo – 
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aponta para a inexistência de limite valorativo nas ações submetidas ao 

rito especial da Lei nº9.099/95, inclusive como forma de ampliar a gama de 

litígios passíveis de processamento frente aos Juizados Especiais. 

Evidenciando que, o valor da causa se revela um dos critérios de 

mensuração da complexidade da ação, e não o engessamento do 

indivíduo ao procedimento Comum ou Especial para as ações que 

excedam ou não o patamar previsto no artigo 3º da Lei nº9.099/95 ou 

artigo 275 do CPC/73. A par disso, devem os Autores esclarecer a 

alegada conexão entre as ações, juntando aos autos cópia integral dos 

processos que reputam conexos à esta ação, a fim de que este juízo 

possa analisar a presença dos elementos indispensáveis para a 

modificação de competência suscitada. Desta feita, INTIME-SE a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do 

referido Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, para querendo: 1) 

Cumprir rigorosamente o que dispõe o artigo 319 do CPC, com o 

preenchimento de todos os elementos indispensável da petição inicial, 

principalmente no tocante a qualificação completa das partes (indicação 

de endereço eletrônico), atribuir à causa o valor correto na forma do artigo 

292 do CPC, e juntar aos autos provas capaz de demonstrar a verdade 

dos fatos, principalmente no que afeta a modificação de competência 

(cópia integral das ações reputadas conexas), sob pena de indeferimento 

da petição inicial. 2) COMPROVAR, se for o caso, o recolhimento da 

complementação das custas e despesas processuais, observando as 

disposições do Provimento n. 22/2016 – CGJ/MT e a Resolução n. 185 de 

18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, sob pena cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. 3) Considerando o 

valor atribuído à causa, e os fundamentos declinados acima, oportunizo à 

parte Autora esclarecer/justificar qual a peculiaridade/complexidade do 

caso capaz de afastar o instituto da prevenção, na hipótese de ser 

reconhecida a alegada conexão entre esta demanda e as ações em 

tramite na Justiça Especial. Considerando ainda que, a atual sistemática 

concebida no PJE reforça a necessidade de atuação conjunta dos 

usuários internos (juízes e servidores) e externos (partes, advogados, 

etc...), bem ainda, diante dos inúmeros percalços enfrentados na análise 

dos autos eletrônicos nos casos de emenda da petição inicial, a fim de 

evitar trabalho desnecessário para todos os usuários (analisar as duas 

petições - a inicial e a emenda) e otimizar o fluxo normal do processo, 

DETERMINO à parte Autora que apresente NOVA PETIÇAO inicial e 

documentos, nomeando a emenda como “EMENDA SUBSTITUTIVA DA 

PETIÇÃO INICIAL”, e os arquivos de acordo com o documento juntado. 

Ressalvo que com a apresentação da NOVA petição inicial e documentos, 

os Ids. correspondentes a emenda serão substituídos devendo ser 

riscado e seu conteúdo não estará mais disponível para 

visualização/consulta, podendo a parte Autora indicar na emenda os Ids. 

(documentos) inaugurais que eventualmente deverão instruir a PETIÇÃO 

INICIAL SUBSTITUTIVA. Por fim, no tocante ao pedido de tutela de urgência 

incidental formulado no Id.12765206 ao Id.12765223, postergo a análise ao 

momento de admissibilidade ou não desta ação. Decorrido o prazo supra, 

certifique-se, principalmente quanto à complementação das custas, e 

voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1020708-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO XAVIER VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GIACOMAZZO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Despejo a parte requerente vem aos autos informar 

que a parte Requerida desocupou o imóvel objeto da ação, por essa 

razão, requer a emendar da inicial para que a ação prossiga apenas em 

relação a cobrança de aluguel, vez que o despejo perdeu o objeto. Custas 

processuais recolhidas Id 8750664. Dessa forma, defiro o pedido 

formulado no identificador - Id nº 9294330, para emenda da inicial, em vista 

da especialidade do rito processual, deixo de designar audiência de 

conciliação ou mediação. Nos termos da disposição contida no artigo 62, 

inciso II da Lei 8.245/1991, cite-se a parte requerida para purgar a mora ou 

contestar a ação no prazo legal, consignadas as advertências do artigo 

344 e 250, II do Código de Processo Civil. Fundamentado no que dispõe o § 

2º do artigo 134, do CPC, cite-se ainda, a pessoa jurídica para se 

manifestar em 15 dias, podendo produzir prova para rebater 

exclusivamente os pressupostos legais específicos para a 

desconsideração da personalidade jurídica. Dê-se ciência a eventuais 

sublocatários, se houver. Arbitro os honorários advocatícios, para o caso 

de purgação da mora, em 10% do débito no dia do efetivo pagamento. 

Cite-se ainda a pessoa jurídica para se manifestar em 15 dias, podendo 

produzir prova para rebater exclusivamente os pressupostos legais 

específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Intime-se a 

parte autora nos termos disciplinados pelo CPC. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001261-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Arbitramento de Honorários o requerente vem aos 

autos emendar o pedido, comprovando o recolhimento das custas 

processuais, requerendo o prosseguimento do feito. Não havendo outra 

pendência a ser sanada nos autos, defiro o pedido formulado no 

Identificador nº 12121005, para emenda da inicial. Em cumprimento do que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifique-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001455-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O Agravo de Instrumento interposto pelo requerente em relação ao 

indeferimento da gratuidade, obteve efeito suspensivo em segundo grau, 

conforme se verifica no teor da decisão anexada no Id 12157883. Dessa 

forma, cumpra-se a determinação recebida, mantenha-se o presente feito 

suspenso até a decisão do Agravo interposto. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se o requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011813-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenizatória, onde a parte requerente vem 

aos autos anexar o comprovante de renda para emenda da inicial. Não 

havendo outra pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado 

no Id 13191749, para emenda do pedido, deferindo a requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007116-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE NEIVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GARCIA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e 

Estéticos, onde a requerente vem aos autos anexar comprovante de 

renda para emenda da inicial. Não havendo outra pendência a ser sanada 

no feito, defiro o pedido formulado no Id 12657100, para emenda do 

pedido, deferindo a requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038414-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA SOARES DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CAMPOS DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança a parte requerente vem aos autos 

anexar documentos para emenda do pedido, requerendo o 

prosseguimento do feito. Não havendo outra pendência a ser regularizada, 

defiro o pedido formulado na movimentação 11856671, para emenda do 

pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intime-se a parte 

requerente, nos termos do art. 183, § 1 e 186, § 1º, ambos do CPC. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002019-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SARA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

E. C. D. S. C. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenizatória, onde a parte requerente menor 

representada por sua genitora vem aos autos anexar o comprovante de 

renda para emenda da inicial. Não havendo outra pendência a ser sanada 

no feito, defiro o pedido formulado no Id 11806257, para emenda do 

pedido, deferindo ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 
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audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Havendo nos autos interesse de menor, dê-se vista ao 

Ministério Publico. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002878-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT0016606A (ADVOGADO)

ANTONIO BARACAT RONDON OAB - MT22676/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Obrigação de 

Fazer, a parte requerente vem aos autos anexar o comprovante de renda 

para emenda da inicial. Não havendo outra pendência a ser sanada no 

feito, defiro o pedido formulado no Id 11850941, para emenda do pedido, 

deferindo ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - 

§ 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no 

Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031489-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, que a parte requerente vem aos autos prestar 

informações em relação a seus rendimentos, para emenda da inicial. 

Estando o pedido instruído com os documentos necessários e presumindo 

como verdadeira a declaração apresentada nos autos, nos termos do que 

dispõe o § 3º do artigo 99 do CPC, recebo o pedido formulado no Id 

10362379, para emenda da inicial, concedendo a parte requerente a 

Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intime-se a parte 

requerente. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003698-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO ARJONA UMENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO PEREIRA DE OLIVEIRA - EPP (RÉU)

FORJAS TAURUS SA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenizatória, onde a parte requerente vem 

aos autos anexar o comprovante de renda para emenda da inicial. Não 

havendo outra pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado 

no Id 12027626, para emenda do pedido, deferindo a requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 
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Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001187-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANTONIO DE FIGUEIREDO ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GARCIA NOGUEIRA OAB - MT18790/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TV GAZETA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenizatória, onde a parte requerente vem 

aos autos anexar o comprovante de renda para emenda da inicial. Não 

havendo outra pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado 

no Id 120119821, para emenda do pedido, deferindo a requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001199-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EDUARDO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GARCIA NOGUEIRA OAB - MT18790/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TV GAZETA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenizatória, onde a parte requerente vem 

aos autos anexar o comprovante de renda para emenda da inicial. Não 

havendo outra pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado 

no Id 12020285, para emenda do pedido, deferindo a requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003071-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DOS SANTOS (AUTOR)

DIOGORY LUAN DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCKAS SILVESTER FERREIRA RIBEIRO DA COSTA (RÉU)

ARMANDO SILVA ARAUJO - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenizatória, onde a parte requerente vem 

aos autos anexar comprovante de renda para emenda da inicial. Não 

havendo outra pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado 

no Id 11852185, para emenda do pedido, deferindo a requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004060-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILVAN FERREIRA DE VALOR (REQUERIDO)

OLENIR FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e 

Estéticos, onde a parte requerente vem aos autos anexar comprovante de 

renda para emenda da inicial. Não havendo outra pendência a ser sanada 

no feito, defiro o pedido formulado no Id 12392203, para emenda do 

pedido, deferindo a requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 
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de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038025-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUSAN CRISTINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEIDE AUXILIADORA DA SILVA OAB - MT22068/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DABERSON MACHADO BATISTA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Exigir Contas que a parte requerente vem aos 

autos informar que em diligência localizou vários endereços do requerido, 

conforme demonstrado no Id 11956319. Ante ao exposto, determino que 

se anotem nos autos o endereço e as informações complementares do 

requerido localizadas junto ao sistema PJE: Daberson Machado Batista, 

brasileiro, solteiro, advogado, OAB/MT 7495, possuidor da cédula de 

identidade nº 981-007 SSP/MT, e do CPF nº. 628.131.371-20, residente e 

domiciliado a Rua Santa Genoveva Quadra 07 Bloco A4, apto. 301, 

Residencial Bandeirantes, Bairro Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT A 

seguir, cite-se o Requerido para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar 

a prestação das contas exigidas pela parte requerente, observando 

rigorosamente a disposição contida no artigo 551 do CPC. Consigne-se 

que no mesmo prazo, querendo, o requerido poderá oferecer 

contestação, sob pena de ser aplicado os efeitos da revelia, consoante 

preconiza o §§4º e 5º do artigo 550 c/c artigo 355, II do CPC. Prestadas as 

contas, intime-se a parte Autora para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do §2º do art. 550 do CPC, a seguir, voltem-me 

os autos conclusos para análise de eventual impugnação específica e 

fundamentada pelo Autor (CPC, art.551, §1º). Não havendo manifestação 

do Requerido, certifique-se e venham os autos conclusos para julgamento 

da 1ª fase do procedimento. Presumindo como verdadeira a condição 

financeira declarada nos autos, defiro a requerente, a gratuidade da 

justiça, até que se provem o contrário. Intime-se a parte requerente via 

DJE, na pessoa de seu advogado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020566-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I9CARGO SOLUCOES EM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT0016472A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E.O.DE SIQUEIRA TRANSPORTADORA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1020566-85.2016.8.11.0041 Vistos, A parte requerente 

formula pedido de intimação da parte requerida para cumprimento da 

sentença. No caso, verifica-se que o processo veio a conclusão, sem 

cumprimento da ordem de expedição de alvará em favor do autor, 

determinado em sentença. Cumpra-se. A sentença proferida no Id 

12058715, transitada em julgado (Id12893736), declara a revelia da parte 

requerida, que citada pessoalmente compareceu a audiência conciliatória, 

deixando decorrer o prazo sem apresentação de contestação nos autos. 

Sobre o assunto, o novo ordenamento jurídico prevê para o réu revel, a 

dispensa da intimação dos atos processuais àquele que deixou de 

constituir advogado nos autos, in verbis: "Art. 346: os prazos contra o 

revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do 

ato decisório no órgão oficial". Também é precedente do STJ - Recurso 

Especial nº 1.241.749 - SP (2009/0121178-0), que na fase de cumprimento 

de sentença, desnecessária a intimação pessoal do devedor, que apesar 

de citado pessoalmente no processo de conhecimento, não constituiu 

advogado nos autos quedando-se inerte. Dessa forma, proceda a 

conversão desta ação fazendo constar a fase de Cumprimento de 

Sentença, devendo o presente feito ter prosseguimento normal, sem 

necessidade de intimação da parte sucumbente para o pagamento do título 

judicial, nesta fase de cumprimento de sentença. Ressaltando que 

ultrapassado o prazo de quinze dias do trânsito em julgado, sem a 

comprovação do pagamento nos autos, também será devida a multa de 

10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC. 

Isto posto, aguarde-se o prazo para pagamento espontâneo da 

condenação. Decorrido o referido prazo, certifique-se. Havendo 

pagamento diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao valor 

depositado, sob pena de preclusão. Do contrário, intime-se o exequente 

para no prazo de cinco dias, trazer para os autos as informações 

complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I do CPC, e atualizar o 

cálculo da condenação acrescido da multa e os honorários fixados nesta 

fase de execução, bem como, para indicar bens a penhora, para 

prosseguimento do feito. Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007703-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BIRNFELD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1007703-63.2017.8.11.0041 Vistos, A parte requerida anexa 

nos autos nova guia de depósito complementando o pagamento da 

condenação, por essa razão, deixo de apreciar o pedido de 

prosseguimento do feito formulado pelo requerente no Id 13180001. Diante 

do exposto, para fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a 

parte requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos 

quanto ao valor depositado pela requerida (Id 13422806), bem como, 

quanto ao pedido de extinção do feito, sob pena preclusão. Ressaltando 

que havendo discordância do valor depositado pela requerida, deverá o 

autor no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apontar nos autos as razões de 

sua alegação, demonstrando por cálculo eventual existência de saldo 

remanescente, para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. 

Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003957-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES PROFESSOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nestes autos, a parte requerente formula pedido de intimação da 

parte requerida para cumprimento da sentença. No caso, a sentença 

transitou em julgado (Id 13155309), e não havendo comprovação do 

pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de execução 

formulado no Identificador nº 12410226. Proceda-se no sistema PJE a 

conversão desta ação fazendo constar a fase de Cumprimento de 

Sentença. Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do 

CPC, intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na 

forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC. 

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC. Havendo o pagamento da condenação, diga a parte 

exequente em cinco dias, quanto ao valor depositado, sob pena de 

preclusão. Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo 

prazo, apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito 

exequendo, incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de 

execução, bem como, para trazer para os autos as informações 

complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I e VII, do CPC, para 

posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002505-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LOPES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nestes autos, a parte requerente formula pedido de intimação da 

parte requerida para cumprimento da sentença. No caso, a sentença 

transitou em julgado (Id 13155229), e não havendo comprovação do 

pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de execução 

formulado no Identificador nº 12379113. Proceda-se no sistema PJE a 

conversão desta ação fazendo constar a fase de Cumprimento de 

Sentença. Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do 

CPC, intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na 

forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC. 

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC. Havendo o pagamento da condenação, diga a parte 

exequente em cinco dias, quanto ao valor depositado, sob pena de 

preclusão. Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo 

prazo, apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito 

exequendo, incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de 

execução, bem como, para trazer para os autos as informações 

complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I e VII, do CPC, para 

posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025116-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PIO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555/O 

(ADVOGADO)

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos informar o novo endereço para 

citação da parte requerida. Anotem nos autos o novo endereço da parte 

requerida informado no Id 12750112, a seguir, cumprindo o que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente no 

Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se na forma determinada na decisão lançada no Id 9933182. 

Ressalte-se que a citação/intimação por hora certa é ferramenta à 

disposição do Oficial de Justiça, independente de determinação judicial, 

seja por expressa disposição legal (parágrafo único do art.252 do CPC), 

como também pela orientação disposta no artigo 661 da CNGC/MT. 

Intime-se a parte requerente. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015988-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVANDA DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN MILLER OAB - MT12022/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMUNIDADE EVANGELICA SARA NOSSA TERRA DE BRASILIA/DF (RÉU)

COMUNIDADE EVANGELICA SARA NOSSA TERRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE ARAUJO FERNANDES OAB - DF37052 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos requerer a citação da primeira 

requerida Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra Cuiabá-MT. Dos autos 

constata-se que apenas a segunda requerida foi citada no feito. Dessa 

forma, para cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a requerida 

acima especificada, conforme determina a decisão lançada no Id 8785124. 

Ressalte-se que a citação/intimação por hora certa é ferramenta à 

disposição do Oficial de Justiça, independente de determinação judicial, 

seja por expressa disposição legal (parágrafo único do art.252 do CPC), 

como também pela orientação disposta no artigo 661 da CNGC/MT. 

Intime-se a parte requerente. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015994-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CYCLO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO JOFRE PANTANAL CAMPING LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Conforme se verifica no teor da certidão lavrada na movimentação 

11937787, o Meirinho responsável pelo cumprimento do mandado de 

citação, deixou de cumprir o seu mister com o zelo e a dedicação 

necessária, quando devolveu o mandado sem cumprir a ordem de Citação, 

na forma expressa pelo artigo 252 do CPC. Sabemos a citação/intimação 

por hora certa é ferramenta à disposição do Oficial de Justiça, 

independente de determinação judicial, seja por expressa disposição legal 

(parágrafo único do art.252 do CPC), como também pela orientação 

disposta no artigo 661 da CNGC/MT. O artigo 252, do CPC/2015, assim 

estabelece: “Quando, por 02 (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 
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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”. Ante ao exposto, 

acolho a manifestação do requerente, determino ao Gestor que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, determino que o mandado de Citação, seja integralmente 

cumprido pelo mesmo Oficial de Justiça, como diligência do Juízo, no prazo 

de 10 dias, e na forma estabelecida pelo artigo 252, do CPC/2015, sob 

pena de responsabilidade funcional. Decorrido o prazo legal para o 

cumprimento do mandado, sem a devolução do mesmo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos, para providências. Intime-se a parte 

requerente e cientifique-se o Oficial desta decisão. As providencias. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006504-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEY FERREIRA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT0011087A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO PIO DA SILVA CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação a citação da parte requerida pelo correio, restou 

infrutífera, visto que a correspondência foi devolvida (Id 12704827), 

constando a informação de ausente. Em manifestação o autor vem 

requerer a citação da parte requerida por oficial de justiça. Pressupondo 

tratar o a parte requerida de pessoa trabalhadora que permanece ausente 

de sua residência no horário comercial, defiro o pedido formulado no Id 

124260002, pela segunda vez determino a citação da parte requerida, por 

oficial de justiça. Ressalte-se que a citação/intimação por hora certa é 

ferramenta à disposição do Oficial de Justiça, independente de 

determinação judicial - art.252 do CPC e artigo 661 da CNGC/MT. Determino 

ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida por mandado, na forma ordenada no Id 5578023. Intime-se a 

parte requerente. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019435-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO SANTANA MARIM FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação a citação da parte requerida pelo correio, restou 

infrutífera, sendo a correspondência devolvida (Id 12740940), constando 

a informação de ausente. Em manifestação o autor vem requerer pela 

segunda vez a citação da parte requerida por oficial de justiça. 

Pressupondo tratar o a parte requerida de pessoa trabalhadora que 

permanece ausente de sua residência no horário comercial, defiro o 

pedido formulado no Id 12770692, pela segunda vez determino que cite-se 

a parte requerida, por oficial de justiça. Ressalte-sse que a 

citação/intimação por hora certa é ferramenta à disposição do Oficial de 

Justiça, independente de determinação judicial - art.252 do CPC e artigo 

661 da CNGC/MT. Determino ao Gestor que agende eletronicamente no 

Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, determino a 

citação da parte requerida por mandado, na forma ordenada no Id 

9332187. Intime-se a parte requerente. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013440-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUDSON CARLOS KAMINSKI (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

rendimento, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, 

concedo a parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita. Anotem-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013539-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº1013539-80.2018.8.11.0041 Vistos, As Ações fundadas em 

Contrato de Cartão de Credito devem tramitar nas Varas Especializadas 

em Direito Bancário da Capital-MT, conforme dispõe o § 1º, inciso I, do 

artigo 1º, do Provimento nº 004/2008/CM. Dessa forma, determino a 

redistribuição deste feito para uma das Varas Especializadas em Direito 

Bancário da Capital-MT com as homenagens deste Juízo. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013408-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNI NILVO GRELLMANN (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN OAB - MT3769/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SUITA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Monitoria, que o pedido inicial não atende os 

requisitos exigidos no artigo 319, inciso II do CPC, visto que, encontra-se 

desacompanhado de informações e documentos necessários à 

propositura da ação, e precisa ser adequado. No caso, a inicial deixou de 

ser instruída com informações e documentos indispensáveis a propositura 

da ação tais como: Endereço das partes, Procuração, documento pessoal 

do requerente RG e CPF, além do comprovante de residência e de 

rendimento. Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 321 do 

CPC, intime-se a parte requerente por seu patrono para no prazo de 15 

dias, regularizar sua representação processual e trazer para aos autos 

as informações e documentos faltantes, conforme acima elencados, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção do feito com base no que 

dispõe o artigo 330 do Novo Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1013550-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL WASSEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de pedido de execução de Multa Cominatória, distribuída 

sem o devido recolhimento das custas processuais. Inexistindo pedido de 

gratuidade a ser analisado no feito, intime-se a parte exequente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no 

processo a Guia de custas de distribuição, acompanhada do respectivo 

comprovante recolhimento, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento do feito (art. 290 do NCPC). Consigne-se que as custas dos 

processos que tramitam no PJE-MT, encontra-se regulamentada pelo 

Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia 

de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013718-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte autora formula requerimento de gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeira para arcar com as 

despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao pedido o 

documento hábil de comprovação de renda, para análise do pedido. O 

entendimento jurisprudencial dominante, é que sem a comprovação eficaz 

nos autos do estado de penúria da parte requerente, o indeferimento do 

benefício deve ser imposto. No caso, tratando-se de pessoa autônoma, 

deverá ser anexado aos autos cópia da Declaração de Imposto de Renda, 

documento hábil de comprovação da alegada hipossuficiência. Desse 

modo, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2 do CPC, intime-se o 

requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, demonstrando que faz jus a gratuidade 

requerida, anexando no feito o documento acima citado, ou ainda, para no 

mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o não 

atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 

290, parágrafo único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013660-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HYGOR ALEXANDRE LEMES DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, fundamentado no que dispõe o§ 

3º do artigo 99 do CPC, concedo a parte requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. Em cumprimento ao que dispõe 

o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013598-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE AYRES BARROS OAB - TO2402 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1013598-68.2018.8.11.0041 Vistos, Não se tratando de parte 

beneficiária da gratuidade, intime-se o patrono da parte Exequente para 

comprovar nos autos o pagamento da diligência do oficial de justiça. 

Consigne-se que a parte interessada poderá consultar através do site 

(serviços-guias-diligência-emissão de guia de diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho, 

anexando aos autos o comprovante original do depósito do recolhimento 

da diligência, efetuado na conta dos oficiais de justiça, de acordo com o 

disposto na Portaria 64/2013/DF. Apresentado o documento acima, 

estando preenchido os requisitos exigidos pelo artigo 260, do CPC, 

cumpra-se a ordem deprecada, servindo a cópia da presente como 

mandado. A seguir, devolva-se à Comarca de origem com as baixas 

pertinentes e as homenagens deste Juízo. Se decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem o cumprimento daquela determinação, devolva-se a 
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presente à comarca de origem, no estado em que se encontra, conforme 

dispõe a seção 7, artigo 393, da CNGC/MT, com as baixas necessárias. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013655-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARIA DA COSTA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (RÉU)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenizatória, que a parte autora requer a 

gratuidade da Justiça alegando falta de condições financeira para arcar 

com as despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao pedido o 

documento probatório necessário. A jurisprudência do Tribunal de Justiça 

do Estado, tem entendido que sem a comprovação nos autos, do estado 

de penúria do requerente, o indeferimento do benefício deve ser imposto. 

Desse modo, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2 do CPC/2015, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, demonstrando que faz jus ao 

benefício da gratuidade requerida, anexando no feito o comprovante de 

Renda no caso (declaração de imposto de renda), sob pena de 

indeferimento do benefício, ou para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais. Consigne-se que o não atendimento de tal providência 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013664-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIANE RAMOS LOPES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NEVES DOS SANTOS OAB - MT15257 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE LIMA DO ESPIRITO SANTO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Indenizatória a parte requerente, alegando falta de 

condições financeira para arcar com as despesas processuais, requer a 

gratuidade da Justiça, deixando contudo de anexar ao pedido o 

documento probatório de renda. A jurisprudência do Estado tem entendido 

que, sem a comprovação nos autos do estado de penúria da parte 

requerente, o indeferimento do benefício deve ser imposto. Dessa forma, 

fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte 

requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar o pedido demonstrando que faz jus ao benefício requerido, 

anexando nos autos (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou a última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no 

que dispõe o artigo 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013676-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FELIX DA SILVA (AUTOR)

MARCIO FELIX DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI CORDEIRO (RÉU)

PATRICIA LIMONGE CAVLAC (RÉU)

CAROLINA LIMONGE CAVLAC (RÉU)

YASSER GILNEI MASETTI CALDEIRA CORDEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória, distribuída sem o recolhimento das 

custas processuais. Não havendo no caso, pedido de gratuidade da 

justiça, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar o pedido inicial, anexando no processo a Guia de recolhimento de 

custas processuais, acompanhada do respectivo comprovante 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas processuais dos 

feitos que tramitam no PJE-MT, encontram-se regulamentada pelo 

Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia 

de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013908-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNO TENORIO CUIABANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente formula pedido de gratuidade da Justiça, 

alegando não possuir condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais, deixando, contudo de anexar ao pedido o documento 

probatório necessário. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado 

entende que, sem a comprovação eficaz nos autos do estado de penúria 

da parte requerente, o indeferimento do benefício deve ser imposto. Dessa 

forma, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a 

parte requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar o pedido inicial, demonstrando nos autos que faz jus ao 

benefício requerido, anexando ao feito (cópia da CTPS, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no 

que dispõe os artigos 321 e 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013756-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA FERREIRA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte autora formula requerimento de gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeira para arcar com as 

despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao pedido o 

documento hábil de comprovação de renda, para análise do pedido. O 

entendimento jurisprudencial dominante, é que sem a comprovação eficaz 

nos autos do estado de penúria da parte requerente, o indeferimento do 

benefício deve ser imposto. No caso, tratando-se de pessoa autônoma, 

deverá ser anexado aos autos cópia da Declaração de Imposto de Renda, 

documento hábil de comprovação da alegada hipossuficiência. Desse 

modo, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2 do CPC, intime-se o 

requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, demonstrando que faz jus a gratuidade 

requerida, anexando no feito o documento acima citado, ou ainda, para no 

mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o não 

atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 

290, parágrafo único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013759-78.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LEONY MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRGILIO CESAR DE MELO OAB - PR0014114A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ALBINA GONÇALVES FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

NILDO SEBASTIÃO FERREIRA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Estando a presente missiva revestida dos requisitos exigidos pelo 

art. 260 do CPC, determino o cumprimento da ordem deprecada, servindo a 

cópia da presente como mandado. Atenda-se a disposição contida no 

artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT. Após o cumprimento, observadas 

as formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com nossas 

homenagens. Às providências. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013812-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO UNIRG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILSON DA SILVA MARINHO OAB - TO3298 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO VIEIRA FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Estando a presente missiva revestida dos requisitos exigidos pelo 

art. 260 do CPC, determino o cumprimento da ordem deprecada, servindo a 

cópia da presente como mandado. Atenda-se a disposição contida no 

artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT. Após o cumprimento, observadas 

as formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com nossas 

homenagens. Às providências. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1014031-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR)

LUCIVANIA ALVES MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MARTINS DE FRANCA (RÉU)

TEREZINHA DE JESUS BEVILAQUA DE FRANCA (RÉU)

GIBSON ARAUJO MANSILLA (RÉU)

DEBORA ERILEIA PEDROTTI MANSILLA (RÉU)

NIVANDA FRANCA ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança, distribuída sem 

recolhimento das custas processuais. Inexistindo pedido de gratuidade 

nos autos, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de recolhimento 

das custas processuais com o respectivo comprovante de pagamento, 

sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 

290 do CPC). Consigne-se que as custas dos feitos que tramitam no PJE, 

encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 

2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de 

guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013998-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE TADEU ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT0017563A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOTSYS - TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - ME (RÉU)

JOSE ROBERTO RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Dissolução Parcial de Sociedade a parte autora, 

requer a gratuidade da Justiça, alegando falta de condições financeira 

para arcar com as despesas processuais, deixando contudo de anexar 

ao pedido o documento probatório de renda. A jurisprudência do Estado 

tem entendido que, sem a comprovação nos autos do estado de penúria 

da parte requerente, o indeferimento do benefício deve ser imposto. Dessa 

forma, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a 

parte requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar o pedido demonstrando que faz jus ao benefício requerido, 

anexando nos autos (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou a última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no 

que dispõe o artigo 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013950-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAVA-JATO SANTA RITA (RÉU)

CLAUDIO PEDROSO DE SIQUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, 

onde a parte autora requer a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, 

anexando ao pedido o comprovante de renda. Dessa forma, presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no § 3º, artigo 99, do CPC/2015, defiro a parte requerente, 

os benefícios da Gratuidade da Justiças. Em cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo que agende 

eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013775-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDREIA PEDROSO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Restituição de Valores Pagos Indevidamente, 

que o pedido vem instruído com os documentos necessário, e as custas 

processuais recolhidas. Assim, para cumprimento do que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo que agende 

eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014236-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo a 

parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Pocesso Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014200-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REICYLA BRUNA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REICYLA BRUNA OLIVEIRA OAB - MT20623/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1014200-59.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a inicial 

carece de saneamento de vícios grosseiros que impossibilitam a 

admissibilidade da ação. Isto porque, os fundamentos jurídicos dos 

pedidos se apresenta sob a égide da Lei nº9.099/1995 e em dispositivos 

revogados do CPC/73, especialmente o pedido de tutela de provisória, 

demonstrando total imperícia e descuido na elaboração da peça, violando 

o artigo 319 do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte Autora 

formulou pedido de concessão do beneficio da assistência judiciária 

gratuita, sem juntar elementos de prova da alegada condição de 

hipossuficiência. Destaco que, o pedido de tutela provisória, além de se 

confundir com o mérito, não especificar a modalidade de tutela vindicada 

e, por consequência, não demonstrou a presença dos requisitos legais 

para o deferimento do pleito. Discorreu na causa de pedir acerca do pleito 

indenizatório, e até atribuiu à causa o valor pretendido, contudo não 

formulou o pedido afeto ao dano moral no momento oportuno da peça; 

devendo neste ponto esclarecer, também, qual a legitimidade/interesse de 

a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso participar de “todos os 

atos processuais a serem praticados” (sic Id.13365113 pág.11). Tais 

circunstâncias dificultam sobremaneira não só a correta instrução do feito, 

como também o exercício do direito de defesa. ANTE O EXPOSTO, 

concedo à parte Autora, prazo de 15 (quinze) dias, para ADITAR A 

INICIAL, a fim de sanar as inconsistências supra apontadas, 

especialmente: 1) Adequar a inicial aos exatos termos do artigo 319 do 

CPC, atentando-se em especial à escorreita fundamentação jurídica dos 

pedidos o rito processual escolhido, opção pela realização de audiência 

de conciliação do artigo 334 do CPC, especificação dos pedidos à 

pretensão autoral, sob pena de indeferimento da inicial. 2) Juntar aos 

autos cópia da atual Declaração de Imposto de Renda, holerite, etc., a fim 

de demonstrar não possuir renda suficiente para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento, sob pena de indeferimento do 

benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. 3) Esclarecer qual a 

legitimidade/interesse processual da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso na presente demanda, que imponha a intimação “pessoal” do seu 

membro para a “todos os atos processuais a serem praticados”. 

Considerando ainda que, a atual sistemática concebida no PJE reforça a 

necessidade de atuação conjunta dos usuários internos (juízes e 

servidores) e externos (partes, advogados, etc...), bem ainda, diante dos 

inúmeros percalços enfrentados na análise dos autos eletrônicos nos 

casos de emenda da petição inicial, a fim de evitar trabalho desnecessário 

para todos os usuários (analisar as duas petições - a inicial e a emenda) e 

otimizar o fluxo normal do processo, DETERMINO à parte Autora que 

apresente NOVA PETIÇAO inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”. Ressalvo que com a apresentação 

da NOVA petição inicial, o ID correspondente a juntada da peça a ser 

substituída deverá ser riscado e seu conteúdo não estará mais disponível 

para visualização/consulta. Nos termos da Resolução nº04/2016/TP e 

22/2011/TP, que dispõe sobre a implantação e a Regulamentação do 

Processo Judicial Eletrônico – PJE no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, além da Resolução nº185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, 

determina que: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

"Descrição" e "Tipo de Documento", exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 
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descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Decorrido o 

prazo supra, voltem os autos conclusos para análise ulteriores 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014114-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA GALDINA BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1014114-88.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova da alegada 

condição de hipossuficiência. Saliento que o comprovante de renda 

anexado ao Id.13350586 se refere a beneficiária Andressa Luiza Batista 

da Silva, ao que consta filha da Autora, o que aliado a inexistência de 

qualificação profissional da Autora e a proporção de consumo mensal de 

energia elétrica incontroverso existente nos autos, não indicam a condição 

de hipossuficiência legal para a concessão do beneficio, tendo em vista a 

aparente complementação de renda não informada. Além disso, a 

Requerente refuta na exordial um débito no valor de R$4.211,79 (quatro 

mil, duzentos e onze reais com setenta e nove centavos) referente ao 

mês de março/2018 supostamente cobrado pela Requerida, porém não 

corrobora elementos a fim de provar a existência do débito. Desta feita, 

INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A 

INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, para querendo: 1) Juntar aos 

autos cópia da atual Declaração de Imposto de Renda, holerite, etc., a fim 

de demonstrar não possuir renda suficiente para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento, sob pena de indeferimento do 

benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. 2) Comprovar o débito 

no valor de R$4.211,79 (quatro mil, duzentos e onze reais com setenta e 

nove centavos) referente ao mês de março/2018 cobrado pela Requerida. 

Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para análise 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011227-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PALLET ESPETARIA E PETISCARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H C P KOCH - BURGUER'S (REQUERIDO)

SABOR CUIABA RESTAURANTE LTDA - ME (REQUERIDO)

SIM PAO RESTAURANTE EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1011227-34.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora informou formulou pedido de concessão do 

beneficio da assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova 

da alegada condição de hipossuficiência. Saliento que a DIR anexada aos 

Ids.12942941 e 12943304 não condizem com a alegada impossibilidade 

financeira descrita na exordial, devendo a Requerente juntar aos autos 

elementos de prova que demonstre a insuficiência de recurso financeiro 

para custeio das custas de distribuição da ação e despesas processuais, 

sem prejuízo de sua subsistência. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do 

artigo 321 do CPC, para querendo, juntar aos autos elementos/prova 

capazes de demonstrar a incapacidade financeira para o custeio integral 

das custas d distribuição da ação e despesas processuais sem prejuízo 

de seu funcionamento, sob pena de indeferimento do benefício, de acordo 

com o artigo 99, §2º, do CPC. Decorrido o prazo supra, voltem os autos 

conclusos para análise ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014532-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

rendimento, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, 

concedo a parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita. Anotem-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013834-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVEXTE SERV DE EXPLORACAO DE TERMINAL RODOVIARIO LTDA - 

ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT19714/O (ADVOGADO)

Ulysses Ribeiro OAB - MT5464/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ARLINDA CANDIDA BONUTTI (RÉU)

AUGUSTO CESAR ALVES BONUTTI (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória, interposta por pessoa jurídica, com 

pedido de gratuidade da Justiça, alegando insuficiência de recursos para 

arcar com as despesas processuais. A pessoa jurídica que não tem a seu 

favor a presunção de hipossuficiência, para obtenção da gratuidade, deve 

comprovar por documento hábil que não se encontra em condições 

financeiras de suportar as despesas processuais. A jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Estado, tem entendido, que não faz jus à gratuidade 

da justiça a empresa que não demonstrar cabalmente que passa por 

intensa dificuldade. Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 99, 

§ 2º do CPC, intime-se a parte requerente, por seu procurador, via DJE, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos 

autos as planilhas contábeis dos últimos 03 (três) meses e a cópia da 

declaração de imposto de renda, ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no 

que dispõe o artigo 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 
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voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014450-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (EXECUTADO)

RICARDO CAIXETA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, distribuída 

sem o recolhimento das custas processuais, e precisa ser adequada. Não 

havendo pedido de gratuidade formulado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, 

anexando no processo a Guia de Recolhimento de Custas Processuais, 

acompanhada do respectivo comprovante pagamento, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 do CPC). 

Consigne-se, que as custas dos processos que tramitam no PJE-MT, 

encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho 

de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal 

de Justiça do Estado (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. 

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014495-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMOM SILVA SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1014495-96-.2018.8.11.0041 Vistos, Tratando-se de Ação 

proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso - MT, determino sua 

redistribuição para uma das Varas Especializadas da Fazenda Públicas da 

Capital - MT, com as homenagens deste Juízo. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1014370-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA LAZZAROTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº1014370-31.2018.8.11.0041 Vistos, Tratando-se de Ação 

fundada em Cédula de Crédito Bancário, fundamentado na disposição 

contida no parágrafo 1º, inciso I, do artigo 1º, do Provimento nº 

004/2008/CM, determino sua redistribuição a uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário da Capital - MT, com as homenagens 

deste Juízo. Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1014391-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CEZAR VARELLA AGUILAR (AUTOR)

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RAFAEL MONTEIRO (RÉU)

MARLON DE LATORRACA BARBOSA (RÉU)

KATIUSCIA AUXILIADORA FURRER MONTEIRO DE LATORRACA 

BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c 

Cobrança, distribuída sem recolhimento das custas processuais. 

Inexistindo pedido de gratuidade nos autos, intime-se a parte requerente, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no 

feito a Guia de recolhimento das custas processuais com o respectivo 

comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas dos 

feitos que tramitam no PJE, encontra-se regulamentada no Provimento 

22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014374-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Indenizatória, distribuída sem recolhimento das 

custas processuais. Inexistindo pedido de gratuidade nos autos, intime-se 

a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

inicial, anexando no feito a Guia de recolhimento das custas processuais 

com o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento 

da petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se 

que as custas dos feitos que tramitam no PJE, encontra-se regulamentada 

no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia 

de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o 

prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014549-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR HENRIQUE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

rendimento, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, 

concedo a parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita. Anotem-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 
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ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013762-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD DE SOUZA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos 

exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. Tratando-se de 

Ação de Cobrança de indenização relacionada ao seguro DPVAT, 

indispensável à prova da recusa de pagamento pleiteado na via 

administrativa, para propositura de ação no Judiciário. Julgado em 

03/09/2014, pelo STF, o Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, no qual, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou 

o posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, a 

comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. Dessa forma, 

não havendo nos autos demonstração de requerimento pleiteado pela 

parte requerente, na via administrativa, inexiste razão para postular em 

Juízo o pagamento do seguro DPVAT. Ante ao exposto, não estando 

configurada a formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 

15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a cópia do 

requerimento administrativo, para posterior prosseguimento do feito. 

Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). Presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014740-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos 

exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. Tratando-se de 

Ação de Cobrança de indenização relacionada ao seguro DPVAT, 

indispensável à prova da recusa de pagamento pleiteado na via 

administrativa, para propositura de ação no Judiciário. Julgado em 

03/09/2014, pelo STF, o Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, no qual, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou 

o posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, a 

comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. Dessa forma, 

não havendo nos autos demonstração de requerimento pleiteado pela 

parte requerente, na via administrativa, inexiste razão para postular em 

Juízo o pagamento do seguro DPVAT. Ante ao exposto, não estando 

configurada a formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 

15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a cópia do 

requerimento administrativo, para posterior prosseguimento do feito. 

Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). Presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014619-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIL MORAES FERREIRA DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

rendimento, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, 

concedo a parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita. Anotem-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014587-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA VASCONCELOS BRITO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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Vistos, Trata-se Ação de Cobrança de Diferença da Indenização do 

Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT, que o pedido vem acompanhado 

da cópia do recibo do valor já pago administrativamente pela requerida. A 

parte requerente pede a concessão do benefício da gratuidade, alegando 

não possuir condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais, anexa ao pedido o comprovante de renda. Assim, 

presumindo como verdadeira a condição financeira declarada nos autos, 

defiro a parte requerente os benefícios da Gratuidade da justiça – art. 99, 

§ 3º do CPC. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014733-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ALVES DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se Ação de Cobrança de Diferença da Indenização do 

Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT, que o pedido vem acompanhado 

da cópia do recibo do valor já pago administrativamente pela requerida. A 

parte requerente pede a concessão do benefício da gratuidade, alegando 

não possuir condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais, anexa ao pedido o comprovante de renda. Assim, 

presumindo como verdadeira a condição financeira declarada nos autos, 

defiro a parte requerente os benefícios da Gratuidade da justiça – art. 99, 

§ 3º do CPC. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014735-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIA CELESTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se Ação de Cobrança de Diferença da Indenização do 

Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT, que o pedido vem acompanhado 

da cópia do recibo do valor já pago administrativamente pela requerida. A 

parte requerente pede a concessão do benefício da gratuidade, alegando 

não possuir condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais, anexa ao pedido o comprovante de renda. Assim, 

presumindo como verdadeira a condição financeira declarada nos autos, 

defiro a parte requerente os benefícios da Gratuidade da justiça – art. 99, 

§ 3º do CPC. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014325-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Juares João da Silva (REQUERIDO)

Lindalva Regina da Conceição (REQUERIDO)

Agroforte Transportes e Logística Ltda (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, De acordo com o artigo 260, inciso II, do CPC, é requisito essencial 

da carta precatória o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do 

instrumento do mandato conferido ao advogado. No caso, a deprecada 

não se encontra revestida dos requisitos legais, vez que objetiva citação e 

não se faz acompanhar da cópia integral da petição inicial. Dessa forma, 

fundamentado na disposição contida no inciso I, do art. 267, do CPC, 

devolva-se a presente missiva ao Juízo de origem, com as nossas 

homenagens, observando as formalidades legais, estabelecidas na 

CNGC/MT. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 126 de 508



Processo Número: 1014436-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO ZAP PRESIDENTE PRUDENTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PESENTE OAB - SP159947 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID ASSAD BAAKLINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, De acordo com o artigo 260, inciso II, do CPC, é requisito essencial 

da carta precatória o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do 

instrumento do mandato conferido ao advogado. No caso, a deprecada 

não se encontra revestida dos requisitos legais, vez que objetiva citação e 

não se faz acompanhar da cópia integral da petição inicial. Dessa forma, 

fundamentado na disposição contida no inciso I, do art. 267, do CPC, 

devolva-se a presente missiva ao Juízo de origem, com as nossas 

homenagens, observando as formalidades legais, estabelecidas na 

CNGC/MT. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014763-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº1014763-53.2018.8.11.0041 Vistos, Tratando-se de Ação 

proposta em desfavor do Município de Cuiabá - MT, fundamentado no que 

dispõe o Provimento n.º 04/2008-CM, determino sua redistribuição a uma 

das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital-MT, competente 

para processar e julgar os feitos em que são parte a Fazenda Estadual e 

Municipal. Consigne-se as homenagens deste Juízo. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014700-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPINAS EDUCACAO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLY CORREIA DE SANTANA OAB - SP246127 (ADVOGADO)

PAULO AUGUSTO GRECO OAB - SP119729 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória, distribuída sem o recolhimento das 

custas processuais. No caso, não havendo pedido de gratuidade da 

justiça, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar o pedido inicial, anexando no processo a Guia de recolhimento de 

custas processuais, acompanhada do respectivo comprovante 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas processuais dos 

feitos que tramitam no PJE-MT, encontram-se regulamentada pelo 

Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia 

de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006616-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE OLIVEIRA GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta demanda, a audiência conciliatória não chegou a ser 

realizada, conforme relata a certidão lavrada no Id nº 10224567. Isto 

posto, determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no 

Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, na forma determinada no Id 100005478, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026458-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VATICANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta demanda, a audiência conciliatória não chegou a ser 

realizada, conforme relata a certidão lavrada no Id nº 11706301. Isto 

posto, determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no 

Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, na forma determinada no Id 11664208, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032028-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY AMORIM DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT0020281A-O 

(ADVOGADO)

GILSON VASCONCELOS TIBALDI DE AMORIM SILVA OAB - MT18848/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL PATRICK DO AMARAL SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT0007287A-O (ADVOGADO)

VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT6801/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, As partes vem aos autos (Id 13110176) propor por nova 

suspensão do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, inclusive no tocante ao 

prazo para apresentar contestação. DEFIRO o pedido de suspensão do 

processo pelo prazo estipulado, conforme disposto no artigo 313,§4º do 

CPC/2015. Aguarde-se em Cartório. Decorrido, intimem-se as partes para 

requerer o que de direito promovendo o normal prosseguimento do feito. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029846-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE MENEZES (REQUERENTE)

IRENE MARTINS JUNQUEIRA DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO ROSA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta demanda, a parte requerida demonstra nos autos a 

impossibilidade de comparecer a audiência conciliatória, conforme 

atestado médico anexado no Id 11786726. Dessa forma, acolho a 

justificativa apresentada pela parte requerida nos autos, deferindo o 

pedido formulado pelas partes no Id 12156668. Determino ao Gestor que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. No caso, a 

requerida encontra-se citada, com advogado habilitado nos autos, assim, 

estando agendada a conciliatória, intimem-se a parte via, DJE, por seus 

patronos. Expeça-se o necessário. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012711-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BACHEGA CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON OAB - MT8858/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIRON RIBEIRO DE BRITO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1012711-84.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, A petição inicial não está 

elaborada na forma que preceitua o artigo 319 do CPC, notadamente no 

que tange qualificação das partes (indicação do endereço eletrônico), 

elaboração dos pedidos, fundamentação jurídica dos pedidos e da causa 

de pedir, apresentação de prova capaz de demonstrar a verdade dos 

fatos, valor da causa e opção quanto a realização da audiência de 

conciliação. Pontuo que, a lei processual é clara quanto a fundamentação 

correta da causa de pedir e os pedidos, a fim de oportunizar o regular 

exercício do direito de defesa, bem como julgamento de mérito da ação, 

representando causa de indeferimento da inicial pretensão autoral 

classificada como inepta. In casu, identifico que a parte Autora embasou 

inadequadamente os pedidos indenizatórios e a causa de pedir na 

legislação especial e Súmula aplicável a relação jurídica de consumo (STJ 

543 e Código de Defesa do Consumidor), ao passo que os fatos sub 

judice revelam que o negócio jurídico denunciado desafia as normas 

gerais do direito (Código Civil e Código de Processo Civil). Demais disso, a 

Requerente literalmente replicou na causa de pedir do pedido de tutela 

provisória, os fatos e causa de pedir de mérito formulados anteriormente, 

não demonstrando o preenchimento dos requisitos legais da modalidade 

de tutela pretendida (artigo 300 do CPC). Com efeito, inaplicável a inversão 

ao ônus da prova vindicado pela Requerente, de sorte que incumbe a 

comprovação dos fatos constitutivos do seu direito (artigo 373 do CPC). 

Assim, extraio dos autos que a Autora juntou documentos ilegíveis e que 

impossibilitam o reconhecimento da verossimilhança das alegações 

(Id.13153044, Id.13153063 e Id.13153048), inexistindo qualquer prova 

cabal da constituição do Réu em mora a fim de esclarecer a alegada culpa 

do Requerido, devendo a Requerente reapresentar os documentos que 

entender pertinentes à sua defesa de forma completamente legível e 

correta, complementando se for o caso nos termos do artigo 373 do CPC. 

Continuando, carece de explicação plausível, o pleito formulado sobre o 

valor vindicado a título de reembolso, em que a parte Autora deve 

esclarecer qual a causa de pedir e fundamento jurídico para o pedido de 

fixação dos juros moratórios a partir da citação do processo judicial 

distribuído perante o juizado especial cível da Capital. A propósito, sobre 

aquela lide (nº8039249-40.2017.811.0001), tendo sido relatado na exordial 

sua propositura, deve a Requerente juntar cópia integral dos autos neste 

feito, de modo a possibilitar a análise de questões processuais peculiares 

entre as demandas, principalmente quando o fundamento alegado na 

exordial como base da extinção do feito (incompatibilidade do rito com o 

valor da causa) não condizer com os preceitos legais, porquanto o critério 

de fixação de competência da especial é a “causa” e não o “valor da 

causa” (artigo 1ª e artigo 3º da Lei nº9.099/1995), sob pena de ofensa 

constitucional pela restrição infundada ao acesso a justiça. Na sequência, 

em ações cujo objeto revela cumulação de pedidos, a atribuição do valor 

da causa deve representar a somatória de toda a pretensão autoral (artigo 

292, inciso V do CPC), incluindo o pedido de rescisão de ato jurídico, o que 

não ocorreu no caso em tela. Por fim, destaco que é dever da parte, 

principalmente a parte autora, promover a distribuição da ação de maneira 

a colaborar com a análise do pleito, exercício do direito de defesa e 

adequada instrução, conforme preceitua a regulamentação afeta ao 

Processo Judicial Eletrônico. No caso dos autos, a parte Requerente não 

respeitou as normas de distribuição da ação, com a denominação correta 

das provas que instruíram o pleito inaugural, realizando a juntada da 

própria exordial de forma absolutamente prejudicial à análise do pleito 

(formalmente desconfigurada). Nos termos da Resolução nº04/2016/TP e 

22/2011/TP, que dispõe sobre a implantação e a Regulamentação do 

Processo Judicial Eletrônico – PJE no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, além da Resolução nº185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, 

determina que: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

"Descrição" e "Tipo de Documento", exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Reafirmo que, 

tais circunstâncias dificultam sobremaneira não só a correta instrução do 

feito, como também o exercício do direito de defesa, além de inviabilizar a 

admissibilidade da demanda, de modo que se não forem sanadas no 

improrrogável prazo assinalado nesta decisão, poderá implicar no 

indeferimento da inicial ou da tutela de urgência. ANTE O EXPOSTO, 

concedo à parte Autora, prazo de 15 (quinze) dias, para ADITAR A 

INICIAL, a fim de sanar as inconsistências supra apontadas, 

especialmente: 1) Adequar a inicial aos exatos termos do artigo 319 do 

CPC, qualificando com rigor as partes; atentando-se em especial à 

escorreita fundamentação jurídica dos pedidos ao rito processual e 

legislação de regência do negócio jurídico; juntando prova capaz de 

demonstrar a verdade dos fatos; atribuir corretamente o valor da causa; 

opção pela realização de audiência de conciliação do artigo 334 do CPC, 

sob pena de indeferimento da inicial. 2) Corrigir a juntada dos documentos 

que instruem a inicial de acordo com as regras impostas ao processo 

eletrônico, indicando os números dos ID que deverão ser extirpados dos 

autos, sob pena de indeferimento da inicial. 3) Esclarecer qual a causa de 

pedir da tutela de urgência, demonstrando a presença inequívoca dos 

requisitos legais para a concessão da medida, especialmente a 

probabilidade do direito ao deferimento do pleito nesta prematura fase 

processual, sob pena de indeferimento do pedido. 4) Esclarecer qual a 

causa de pedir e fundamento jurídico para o pedido de fixação dos juros 

moratórios do dano material a partir da citação do processo judicial 

distribuído perante o juizado especial cível da Capital. 5) Juntar aos autos 

cópia integral do processo distribuído perante o Juizado Especial Civil 

noticiado na inicial (nº8039249-40.2017.811.0001). Considerando ainda 

que, a atual sistemática concebida no PJE reforça a necessidade de 

atuação conjunta dos usuários internos (juízes e servidores) e externos 

(partes, advogados, etc...), bem ainda, diante dos inúmeros percalços 

enfrentados na análise dos autos eletrônicos nos casos de emenda da 

petição inicial, a fim de evitar trabalho desnecessário para todos os 

usuários (analisar as duas petições - a inicial e a emenda) e otimizar o 

fluxo normal do processo, DETERMINO à parte Autora que apresente 

NOVA PETIÇAO inicial e documentos, nomeando a emenda como “EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”, e os arquivos de acordo com o 

documento juntado. Ressalvo que com a apresentação da NOVA petição 

inicial e documentos, os IDs correspondentes a emenda serão substituídos 

devendo ser riscado e seu conteúdo não estará mais disponível para 

visualização/consulta. Decorrido o prazo supra, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. RECEBO a EMENDA voluntária do Id.13181507 e 

Id.13181516, que juntou aos autos prova da impossibilidade financeira 

para o recolhimento das custas de distribuição da ação e, com fulcro no 

art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002824-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO BATISTA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA MARI VIEIRA DA SILVA TERNOVOI DE MORAES OAB - 

MT15907/O-O (ADVOGADO)

DAVI WYSNEY DA COSTA MENEZES BATISTA OAB - MT15650/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILLIANI DE MELLO FLORENCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Analisando detidamente os autos, verifica-se que o pedido inicial 

encontra-se desacompanhado da procuração outorgada. Dessa forma, 

fundamentado no que dispõe o artigo 321 do CPC, intime-se a parte 

requerente via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, regularizando nos autos sua representação processual, 

conforme estabelece os artigos. 105, § 3º, e 287 do CPC, sob pena de 

indeferimento da inicial e consequente extinção do feito - artigo 330 do 

CPC. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado na 

disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente 

o benefício da Gratuidade da Justiça, até que se provem o contrário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008788-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IHGOR JEAN REGO OAB - PR49893 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIRA NUNES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Execução de Título Extrajudicial a parte exequente vem aos 

autos comprovar o recolhimento das custas processuais. Estando o feito 

devidamente instruído, Cite-se a parte(s) executada(s) para, no prazo de 

03 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (CPC, 

artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os 

honorários advocatícios a serem pagos pelo (s) executado (s) em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da execução. Expeça-se mandado de 

citação, penhora e avaliação de bens, constando expressamente do 

mandado que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a 

verba honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por 

cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). Conste, também, que o 

executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias. 

Do mandado também deverá constar que se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução e que nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, 

artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 

830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o 

senhor oficial de justiça proceder de imediato à penhora de bens, tantos 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 

841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou 

direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). Intime-se a parte exequente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010148-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL DE ABREU QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora vem aos autos requerer o prosseguimento do feito, 

alegando ter decorrido o prazo de suspensão dos autos. Constatado no 

caso, o decurso de mais de trinta dias desde o protocolo do pedido 

administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, defiro o 

prosseguimento do feito requerido no Id nº 13129803. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007150-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DA CONCEICAO ARRUDA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora vem aos autos requerer o prosseguimento do feito, 

alegando ter decorrido o prazo de suspensão dos autos. Constatado no 

caso, o decurso de mais de trinta dias desde o protocolo do pedido 

administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, defiro o 

prosseguimento do feito requerido no Id nº 13130545. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 
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Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012957-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINILZE TEIXEIRA MONTALVAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora vem aos autos requerer o prosseguimento do feito, 

alegando ter decorrido o prazo de suspensão dos autos. Constatado no 

caso, o decurso de mais de trinta dias desde o protocolo do pedido 

administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, defiro o 

prosseguimento do feito requerido no Id nº 13306002. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010279-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora vem aos autos requerer o prosseguimento do feito, 

alegando ter decorrido o prazo de suspensão dos autos. Constatado no 

caso, o decurso de mais de trinta dias desde o protocolo do pedido 

administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, defiro o 

prosseguimento do feito requerido no Id nº 12825584. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031572-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIBELINA MARIA DA SILVA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O requerente compelido a emendar o pedido inicial, vem aos autos 

requerer prazo para juntada de documento faltante. Defiro o pedido 

formulado no Id 11686998, com prazo de 30 (trinta) dias, para juntada de 

documento para emenda do pedido inicial. Decorrido o prazo não havendo 

nos autos manifestação do requerente, intime-se o mesmo, para no prazo 

de cinco dias, suprir a falha existente nos autos, sob pena de extinção – 

art. 485, § 1º, do NCPC. A seguir, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037998-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDO BATISTA DA SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Aparte requerente compelida a emendar o pedido inicial, vem aos 

autos requerer suspensão do processo por 180 dias, para emenda da 

inicial. No caso, não estando o pedido recebido, indefiro a suspensão 

requerida no pedido formulado no Id nº 11983864. Concedo ao requerente 

o prazo de 30 (trinta) dias, para cumprimento do despacho lançado na 

movimentação 11748498, para emenda do pedido inicial. Decorrido o prazo 

não havendo nos autos manifestação do requerente, intime-se o mesmo, 

para no prazo de cinco dias, suprir a falha existente nos autos, sob pena 

de extinção – art. 485, § 1º, do NCPC. A seguir, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035546-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda do pedido. Estando o feito instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

11688346, para emenda da inicial. Concedo ao requerente os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 
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Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009987-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PEREIRA ALVES RAINAT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda do pedido. Estando o feito instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

13057805, para emenda da inicial. Concedo ao requerente os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035031-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UETOM BARRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda do pedido. Estando o feito instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

12028420, para emenda da inicial. Concedo ao requerente os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002226-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX APARECIDO RIBEIRO DE ASSIS (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda do pedido. Estando o feito instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

12565617, para emenda da inicial. Concedo ao requerente os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000906-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BARBOSA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda do pedido. Estando o feito instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

12290076, para emenda da inicial. Concedo ao requerente os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005064-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda do pedido. Estando o feito instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

12870460, para emenda da inicial. Concedo ao requerente os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005834-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANIA APARECIDA FERREIRA (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda do pedido. Estando o feito instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

12728968, para emenda da inicial. Concedo ao requerente os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005411-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAILA TAIS DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Aparte requerente compelida a emendar o pedido inicial, vem aos 

autos requerer suspensão do processo por 90 dias, para emenda da 

inicial. Não estando o pedido recebido, indefiro a suspensão requerida no 

Id 12777585. Concedo ao requerente o prazo de 30 (trinta) dias, para 

cumprimento do despacho lançado na movimentação 12057154, para 

emenda do pedido inicial. Decorrido o prazo não havendo nos autos 

manifestação do requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de cinco 

dias, suprir a falha existente nos autos, sob pena de extinção – art. 485, § 
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1º, do CPC. A seguir, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003064-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL DE SOUZA OURIVES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000005-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

ELISANGELA DE ALMEIDA CUIABANO OAB - 010.606.951-97 

(REPRESENTANTE)

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, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038607-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001760-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE ELISIARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000704-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON SANTOS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003283-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FRANCISCO DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005615-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL AFONSO AMORIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032742-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO VICENTE DE FIGUEIREDO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR OAB - MT0007400A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COIMBRAL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, se manifestar acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1029998-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRIA PEREIRA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FRANCA OAB - MT3055/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ARISTIDES CORREA DE CAMPOS (RÉU)

OLIMPIA ANA CORREA DE CAMPOS (RÉU)

EDIVALDO JUVENAL CORREA DE CAMPOS (RÉU)

MARLI LUCIA DE CAMPOS MARIM (RÉU)

ENIVALDO SILVANO CORREA DE CAMPOS (RÉU)

LEANDRO SANTANA MARIM (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, informar nos autos novo endereço para citação do requerido 

EDIVALDO JUVENAL CORREA DE CAMPOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029520-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO PEREIRA DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001599-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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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)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008543-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO SALVADOR DALI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCONDES PAIVA SERRA (EXECUTADO)

EURIBETH ROSA PARANAGUÁ SERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para que, proceda 

com a impressão do termo de penhora devidamente expedido, bem como, 

proceda com o recolhimento da guia publica de diligencia do oficial de 

justiça para expedição do mandado de avaliação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017231-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT7043/O (ADVOGADO)

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT0005652A-O (ADVOGADO)

RAYRANA SANTANA FERREIRA OAB - MT23945/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DA SILVA LIMA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para proceder à 

distribuição da carta precatória expedida nos autos, bem como comprovar 

sua distribuição.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1096036 Nr: 8870-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

BROKER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W CUIABA BAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar da certidão do Sr. Oficial de 

justiça às fls. 183.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1159628 Nr: 35789-95.2016.811.0041

 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: PATRICIA DA SILVA VELOSO

 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 

- OAB:8.506-A

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 182/187.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 938672 Nr: 53977-10.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 76/81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 796130 Nr: 2472-14.2013.811.0041

 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: CLEIA MARIA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS - 

OAB:13.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 121/126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 831617 Nr: 37267-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOTERRA CONST. CIVIS LTDA - ME, 

VALDESON DE SOUZA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Encaminho intimação da parte autora para manifestar da certidão do Sr. 

Oficial de justiça às fls. 53.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1146212 Nr: 30052-14.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR ROQUE MACHADO

 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 CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Certifico que, a peça juntada à fl. 154 aportou-se aos autos 

desacompanhados do referido comprovante de pagamento dos honorários 

periciais conforme anunciado. No ensejo encaminho intimação da parte 

requerida para comprovar nos autos o pagamento dos honorários 

periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 453719 Nr: 25433-51.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. ROCHA E CIA LTDA, JULIO CEZAR FERRAZ ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. PAES DE BARROS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Gomes Bressane - 

OAB:8616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1218910 Nr: 11104-87.2017.811.0041

 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: DIANE MARIA ZAMAR TAQUES, JOSE CARLOS 

DUARTE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMMANUEL DE ARAÚJO, NILZA RIBEIRO DE 

ARAÚJO, DJALMA JOSÉ ALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11247, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes requeridas para 

apresentarem contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 930013 Nr: 49304-71.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA VIDIGAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONATONI ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT

 Intimação do Requerente, para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 54603 Nr: 771-04.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA DOM BOSCO LTDA, GILBERTO 

GUIMARÃES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIODORO JACINTO RONDON-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS FERNANDO FONTES 

VON KIRCHENHEIM - OAB:6706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 359058 Nr: 29294-16.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LAURITA SCANDIANI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1130175 Nr: 23063-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ADRIANO LORCA 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:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelaçao interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 948099 Nr: 59205-63.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON DOS ANJOS FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1041779 Nr: 42437-28.2015.811.0041

 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: ANGELA ARRUDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 intimação da parte requerida para, no prazo legal, contrarrazoar o 

recurso de apelação interposto no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1066112 Nr: 53711-86.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACIR PINTO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 7.585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca do 

decurso do prazo de suspensão. Requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 844768 Nr: 48568-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISSAM AHMAD ABDEL-AL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMINER RODER SALIBA, SOLUÇÃO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

petição de fls. 184/186.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 451443 Nr: 23721-26.2010.811.0041

 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: VANDESILVO FERREIRA DE JESUS

 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 903094 Nr: 32156-47.2014.811.0041

 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: TATIANE APARECIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA CRISTIANI FAVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOS SANTOS 

COSTA - OAB:13593, hudyane marques de oliveira - 

OAB:15.868/MT.

 Código do Processo nº 903094

Vistos,

A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

A sentença proferida nos autos foi mantida na corte superior, conforme 

decisão de folhas 127/130.

 Assim, estando à sentença transitada em julgado (fls. 132), e não 

havendo, comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o 

pedido de execução formulado às folhas 134/136.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação em 

honorários, na forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e 

seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Havendo pagamento diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo prazo, 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo, 

incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de execução, bem 

como, as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I 

e VII, do CPC, tais como: o nome, o CPF ou CNPJ da parte executada e a 

indicação de bens penhoráveis, para posterior prosseguimento, sob pena 

de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1300739 Nr: 8679-53.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M A BULHOSA PINTO - ME, GMS COMERCIO DE 

CONDIMENTOS E ESPECIARIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAIOL COMERCIAL DE PRODUTOS E 

ALIMENTOS NATURAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Embargos à Execução interpostos Pela Curadora Especial - 

Defensoria Pública em oposição a Ação de Execução indicada no pedido 

inicial.

Encaminho o presente feito à Secretaria para que sejam apensados ao 

processo de Execução indicado no pedido.

Certifiquem-se a tempestividade dos Embargos - artigo. 915 do CPC, 

ressaltando que a Defensoria Pública goza de prazo em dobro para todas 

as suas manifestações processuais - art.186, § 1º, do CPC, e inicio do 

prazo a partir da intimação pessoal do defensor - art. 183, § 1o do CPC.

A seguir, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se a parte embargante

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1300741 Nr: 8680-38.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILIMAR MARQUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACCHINI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Embargos à Execução interpostos Pela Curadora Especial - 

Defensoria Pública em oposição a Ação de Execução indicada no pedido 

inicial.

Encaminho o presente feito à Secretaria para que sejam apensados ao 

processo de Execução indicado no pedido.

Certifiquem-se a tempestividade dos Embargos - artigo. 915 do CPC, 

ressaltando que a Defensoria Pública goza de prazo em dobro para todas 

as suas manifestações processuais - art.186, § 1º, do CPC, e inicio do 

prazo a partir da intimação pessoal do defensor - art. 183, § 1o do CPC.

A seguir, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se a parte embargante

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1305430 Nr: 9787-20.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. F. MORENO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON FERNANDEZ ALVES PEREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Embargos à Execução interpostos Pela Curadora Especial - 

Defensoria Pública em oposição a Ação de Execução indicada no pedido 

inicial.

Encaminho o presente feito à Secretaria para que sejam apensados ao 

processo de Execução indicado no pedido.

Certifiquem-se a tempestividade dos Embargos - artigo. 915 do CPC, 

ressaltando que a Defensoria Pública goza de prazo em dobro para todas 

as suas manifestações processuais - art.186, § 1º, do CPC, e inicio do 

prazo a partir da intimação pessoal do defensor - art. 183, § 1o do CPC.

A seguir, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se a parte embargante

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1305432 Nr: 9788-05.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO WILSON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Embargos à Execução interpostos Pela Curadora Especial - 
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Defensoria Pública em oposição a Ação de Execução indicada no pedido 

inicial.

Encaminho o presente feito à Secretaria para que sejam apensados ao 

processo de Execução indicado no pedido.

Certifiquem-se a tempestividade dos Embargos - artigo. 915 do CPC, 

ressaltando que a Defensoria Pública goza de prazo em dobro para todas 

as suas manifestações processuais - art.186, § 1º, do CPC, e inicio do 

prazo a partir da intimação pessoal do defensor - art. 183, § 1o do CPC.

A seguir, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se a parte embargante

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1305434 Nr: 9789-87.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO DO AMARANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONESIMO NUNES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Embargos à Execução interpostos Pela Curadora Especial - 

Defensoria Pública em oposição a Ação de Execução indicada no pedido 

inicial.

Encaminho o presente feito à Secretaria para que sejam apensados ao 

processo de Execução indicado no pedido.

Certifiquem-se a tempestividade dos Embargos - artigo. 915 do CPC, 

ressaltando que a Defensoria Pública goza de prazo em dobro para todas 

as suas manifestações processuais - art.186, § 1º, do CPC, e inicio do 

prazo a partir da intimação pessoal do defensor - art. 183, § 1o do CPC.

A seguir, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se a parte embargante

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1305435 Nr: 9790-72.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE ROCHA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Embargos à Execução interpostos Pela Curadora Especial - 

Defensoria Pública em oposição a Ação de Execução indicada no pedido 

inicial.

Encaminho o presente feito à Secretaria para que sejam apensados ao 

processo de Execução indicado no pedido.

Certifiquem-se a tempestividade dos Embargos - artigo. 915 do CPC, 

ressaltando que a Defensoria Pública goza de prazo em dobro para todas 

as suas manifestações processuais - art.186, § 1º, do CPC, e inicio do 

prazo a partir da intimação pessoal do defensor - art. 183, § 1o do CPC.

A seguir, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se a parte embargante

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1305437 Nr: 9791-57.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SARAIVA GRANJEIRO, MARGARIDA BELIZARIO 

SILVA GRANJEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÚTUA ASSISTÊNCIA DOS PROFIS DE 

ENGENHARIA ARQUITET AGRONOMIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Embargos à Execução interpostos Pela Curadora Especial - 

Defensoria Pública em oposição a Ação de Execução indicada no pedido 

inicial.

Encaminho o presente feito à Secretaria para que sejam apensados ao 

processo de Execução indicado no pedido.

Certifiquem-se a tempestividade dos Embargos - artigo. 915 do CPC, 

ressaltando que a Defensoria Pública goza de prazo em dobro para todas 

as suas manifestações processuais - art.186, § 1º, do CPC, e inicio do 

prazo a partir da intimação pessoal do defensor - art. 183, § 1o do CPC.

A seguir, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se a parte embargante

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1305445 Nr: 9793-27.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO CUENCA GONZALEZ, MONICA 

CARAJOINAS RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 

PROFISSIONAIS DO CREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Embargos à Execução interpostos Pela Curadora Especial - 

Defensoria Pública em oposição a Ação de Execução indicada no pedido 

inicial.

Encaminho o presente feito à Secretaria para que sejam apensados ao 

processo de Execução indicado no pedido.

Certifiquem-se a tempestividade dos Embargos - artigo. 915 do CPC, 

ressaltando que a Defensoria Pública goza de prazo em dobro para todas 

as suas manifestações processuais - art.186, § 1º, do CPC, e inicio do 

prazo a partir da intimação pessoal do defensor - art. 183, § 1o do CPC.

A seguir, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se a parte embargante

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 936247 Nr: 52717-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURY CARDOSO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI SOARES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO COELHO - 

OAB:91093/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR RAMOS GONZAGA - 

OAB:13581/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 Código do Processo nº 936247

Vistos,

Neste feito, o embargante foi condenado a pagar os honorários 

advocatícios, tendo o patrono/exequente formulado nos autos pedido de 

intimação para cumprimento da sentença.

Transitada a sentença em julgado (fls. 56), e não havendo comprovação 

do pagamento dos honorários nos autos, defiro o pedido de execução 

formulado às folhas 54/55.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 137 de 508



fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte embargante/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na forma 

estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Havendo pagamento diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo prazo, 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo, 

incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de execução, bem 

como, as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I 

e VII, do CPC, tais como: o nome, o CPF ou CNPJ da parte executada e a 

indicação de bens penhoráveis, para posterior prosseguimento, sob pena 

de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 936702 Nr: 52945-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAIR CRISTINA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UELINGTON DA SILVA BARBOSA 

- OAB:20754/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Código do Processo nº 936702

Vistos,

Neste feito, a parte requerente formula pedido de intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença.

A sentença proferida nos autos transitou em julgado (fls. 124), assim, não 

havendo comprovação do pagamento da condenação, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 127/130.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na forma 

estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Havendo pagamento diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo prazo, 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo, 

incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de execução, bem 

como, as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I 

e VII, do CPC, tais como: o nome, o CPF ou CNPJ da parte executada e a 

indicação de bens penhoráveis, para posterior prosseguimento, sob pena 

de indeferimento.

Expeça-se em favor da perita nomeada nos autos (fls. 78), alvará para 

levantamento do honorários periciais depositados pela requerida as folhas 

131/132.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1076757 Nr: 58449-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIJAN MAMADES CALACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1076757

Vistos,

A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

 No caso, a sentença de folhas 65/66, transitada em julgado (fls. 98), 

declara a revelia da parte requerida, que citada pessoalmente (fls. 64), 

quedou-se inerte.

 Isto posto, determino que se proceda no sistema Apolo a conversão 

desta ação fazendo constar a fase de Cumprimento de Sentença.

O novo ordenamento jurídico prevê para o réu revel, a dispensa da 

intimação dos atos processuais àquele que deixou de constituir advogado 

nos autos, in verbis: "Art. 346: os prazos contra o revel que não tenha 

patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão 

oficial".

Também é precedente do STJ - Recurso Especial nº 1.241.749 - SP 

(2009/0121178-0), que na fase de cumprimento de sentença, 

desnecessária a intimação pessoal do devedor, que apesar de citado 

pessoalmente no processo de conhecimento, não constituiu advogado nos 

autos quedando-se inerte.

Dessa forma, deve feito prosseguir naturalmente, sem necessidade de 

intimação da parte sucumbente para o pagamento do título judicial, na fase 

de cumprimento de sentença.

Ultrapassado o prazo de quinze dias do trânsito em julgado, sem 

comprovação do pagamento nos autos, será devida a multa de 10% e os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

exequendo, estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC.

A seguir intime-me o patrono da parte exequente, para no prazo de cinco 

dias, apresentar nos autos o cálculo do débito atualizado, incluindo a multa 

de 10% e os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) conforme 

acima fixados, para posterior prosseguimento do feito.

Intime-se o exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 730848 Nr: 26936-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTA, VERANICE 

CORRÊA DE MORAES VERGINASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULENE SOARES CORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. Oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 732249 Nr: 28418-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILUCY FERREIRA CORTEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELLEER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13.654, ANNA LAURA FERREIRA CORTEZ - OAB:13917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYZIA S. MENNA BARRETO 

FERREIRA - OAB:7329-MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:9.552/MT
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 Código do Processo nº 732249

Vistos,

A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

A sentença proferida nos autos foi mantida na corte superior, conforme 

decisão de folhas 121/124.

 Assim, estando à sentença transitada em julgado (fls. 164), e não 

havendo, comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o 

pedido de execução formulado às folhas 177/178.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação em 

honorários, na forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e 

seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Havendo pagamento diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo prazo, 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo, 

incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de execução, bem 

como, as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I 

e VII, do CPC, tais como: o nome, o CPF ou CNPJ da parte executada e a 

indicação de bens penhoráveis, para posterior prosseguimento, sob pena 

de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 799538 Nr: 5963-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IACY DE FIGUEIREDO FONTOURA ANTUNES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 799538

Vistos,

A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

 No caso, verifica-se que a sentença de folhas 58, transitada em julgado 

(fls.62), declarou a revelia da parte requerida, que citada pessoalmente 

(fls. 53), quedou-se inerte.

 Isto posto, determino que se proceda no sistema Apolo a conversão 

desta ação fazendo constar a fase de Cumprimento de Sentença.

O novo ordenamento jurídico prevê para o réu revel, a dispensa da 

intimação dos atos processuais àquele que deixou de constituir advogado 

nos autos, in verbis: "Art. 346: os prazos contra o revel que não tenha 

patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão 

oficial".

Também é precedente do STJ - Recurso Especial nº 1.241.749 - SP 

(2009/0121178-0), que na fase de cumprimento de sentença, 

desnecessária a intimação pessoal do devedor, que apesar de citado 

pessoalmente no processo de conhecimento, não constituiu advogado nos 

autos quedando-se inerte.

Dessa forma, deve feito prosseguir naturalmente, sem necessidade de 

intimação da parte sucumbente para o pagamento do título judicial, na fase 

de cumprimento de sentença.

Ultrapassado o prazo de quinze dias do trânsito em julgado, sem 

comprovação do pagamento nos autos, será devida a multa de 10% e os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

exequendo, estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC.

A seguir intime-me o patrono da parte exequente, para no prazo de cinco 

dias, apresentar nos autos o cálculo do débito atualizado, incluindo a multa 

de 10% e os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) conforme 

acima fixados, para posterior prosseguimento do feito.

Intime-se o exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 807977 Nr: 14437-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO, JOSÉ CARLOS DORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDIMILSO MIGUEL DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE KAREN DECKER - 

OAB:7007, MARCEL LUERSEN - OAB:14419/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO 

CORREA DE MORAES - OAB:10.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 807977

Vistos,

A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença c/c honorários advocatícios.

 No caso, a sentença de folhas 66/67, transitada em julgado (fls. 67), 

declara a revelia da parte requerida, que citada pessoalmente (fls. 65), 

quedou-se inerte.

 Isto posto, determino que se proceda no sistema Apolo a conversão 

desta ação fazendo constar a fase de Cumprimento de Sentença.

O novo ordenamento jurídico prevê para o réu revel, a dispensa da 

intimação dos atos processuais àquele que deixou de constituir advogado 

nos autos, in verbis: "Art. 346: os prazos contra o revel que não tenha 

patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão 

oficial".

Também é precedente do STJ - Recurso Especial nº 1.241.749 - SP 

(2009/0121178-0), que na fase de cumprimento de sentença, 

desnecessária a intimação pessoal do devedor, que apesar de citado 

pessoalmente no processo de conhecimento, não constituiu advogado nos 

autos quedando-se inerte.

Dessa forma, deve feito prosseguir naturalmente, sem necessidade de 

intimação da parte sucumbente para o pagamento do título judicial, na fase 

de cumprimento de sentença.

Ultrapassado o prazo de quinze dias do trânsito em julgado, sem 

comprovação do pagamento nos autos, será devida a multa de 10% e os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

exequendo, estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC.

A seguir intime-me o patrono da parte exequente, para no prazo de cinco 

dias, apresentar nos autos o cálculo do débito atualizado, incluindo a multa 

de 10% e os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) conforme 

acima fixados, para posterior prosseguimento do feito.

Intime-se o exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 880785 Nr: 17283-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR TADEU TRILHA, ADEMIR TADEU TRILHA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FELIZARDO - 

OAB:47.204/178.530A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Código do Processo nº 880785

Vistos,

 O prazo para pagamento da condenação decorreu, sem manifestação da 

parte executada nos autos, conforme relata a certidão de folhas 1.912, 
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todavia, não há como saber se ouve ou não o pagamento da condenação, 

por falta de pronunciamento da parte interessada nos autos.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 dias, 

manifestar seu interesse no prosseguimento deste feito, requerendo o que 

entender de direito, sob pena preclusão e consequente extinção do feito 

por satisfação da dívida.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 415739 Nr: 3789-52.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DUARTE DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 573548 Nr: 2327-37.1985.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA, TEREZA 

MARCIA BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULHER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:5026

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

petição de fls. 162/169.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 238561 Nr: 7614-43.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL QUINTELA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAÚNA AGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, DORALICE FRANCISCA GARCIA - 

OAB:7444, MARCELO DE CAMPOS BICUDO - OAB:131624/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-A/MT

 Código do Processo nº 238561

Vistos,

 Nesta Ação de execução, o recurso de apelação interposto contra a 

sentença de embargos a Execução foi em parte provida na corte superior, 

conforme teor da decisão de folhas 174/182.

No caso, o exequente vem aos autos apresentar o cálculo atualizado da 

divida, conforme ordena a decisão de folhas 174/182, requerendo o 

prosseguimento da execução, oportunizando a parte executada a pagar o 

saldo remanescente existente.

Dessa forma, intime-se a parte executada na pessoa do advogado 

constituído nos autos, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar nos autos o pagamento do remanescente da condenação, 

devidamente atualizado, sob pena de execução forçada.

Decorrido o prazo, sem manifestação diga a parte exequente em cinco 

dias, a seguir, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Maio de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 886151 Nr: 20635-08.2014.811.0041

 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: LIZIANE ARRUDA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, GUSTAVO CÉSAR FRANCO 

RODRIGUES, RAFAEL VIANA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:17.538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:SP-200.651

 Certifico a tempestividade dos embargos de declaração e, no ensejo, 

procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca do referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 408674 Nr: 544-33.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEIXEIRA DE GOIS ME, EDIVAL ALVES DE 

GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA 

LEITE - OAB:7413, JACO CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013A-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 771037 Nr: 24088-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEXANDRE BRUNO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS MICHIURA - OAB:15400, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A, MURILO 

ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 778406 Nr: 31810-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSGRANCAP LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON ISLAN LEITE CHAVES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6.469/MT, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1078413 Nr: 480-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE BREZOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O
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 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1133827 Nr: 24551-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZIS PEDRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 171142 Nr: 20247-57.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ERICH DEISS, VERA LUCIA OBERFEICHTNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAYNA APRECIDA AGUNA DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 269126 Nr: 1551-65.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRES JACÓ TREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1143411 Nr: 28857-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERPAV MINERADORA LEVERGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA APARECIDA GONÇALVES DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 384739 Nr: 20414-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO MARIA DA SILVA, LUCIANO BISPO LUCAS, 

JULIANA LUCAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA BARROS PORFÍRIO 

SOBRINHO - OAB:10223, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a tempestividade dos embargos de declaração e, no ensejo, 

procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca do referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 872309 Nr: 11275-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO PEREIRA MENDES

 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

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1026806 Nr: 35250-66.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, 

PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT

 Intimação da partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca da 

resposta da perita, juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 793852 Nr: 173-64.2013.811.0041

 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: CHRISTYE GALVÃO DE SOUZA, VGDN, CHRISTYE 

GALVÃO DE SOUZA, FGDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CARLOS 

BENEDITO TOCANTINS DA GAMA BARROS BETIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:OAB/MT 4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 773284 Nr: 26426-26.2012.811.0041

 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: LUAN PERNE TIBALDI E SILVA, LUANA PERNE TIBALDI 

E SILVA, LUCIANO PERNE TIBALDI E SILVA, MARIANNA PERNE TIBALDI E 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12.099-B

 (...) DECIDO. Da análise dos argumentos declinados pela parte 

Embargante, verifico que embora o pedido de publicação dos atos 

processuais exclusivamente em nome de advogado específico de fato 

render ensejo a nulidade, no caso dos autos verifico que a arguição é 

extemporânea uma vez que a parte Embargante/Requerida somente 

formulou tal pedido após a prolação da sentença. Não bastasse isso, o 

pedido de exclusividade da intimação foi protocolizado quanto os autos 

estavam na 2ª Instância (fl.232), sendo certo que posteriormente ao 

retorno a este juízo, em todas as oportunidades em que manifestou, 
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sequer cogitou a suposta irregularidade, como também, mesmo diante do 

alegado vício na intimação, em atendimento a intimação de fls. 267, efetuou 

o pagamento dos honorários periciais que eram de sua incumbência, 

indicou assistente técnico, sem, contudo, apontar qualquer nulidade. Desta 

forma, em se tratando de nulidade relativa, incumbia ao Embargante 

argui-la na primeira oportunidade em que manifestou nos autos, em 

conformidade ao disposto no artigo 278 do CPC, e não o fazendo, ocorre a 

preclusão com relação aos atos anteriormente praticados. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela parte 

Requerida CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de junho de 2018. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 762400 Nr: 14921-38.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

CLEIDE IMÓVEIS LTDA, PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS MICHIURA - OAB:15400, 

ZENIY DO NASCIMENTO MARTIMIANO - OAB:OAB/MT- 16.385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Jacques Luciano 

Uchoa Costa - OAB:325150 OAB/SP, BIANCA AUXILIADORA 

S.T.MARQUETTI - OAB:11511, FÁBIO SALES VIEIRA - OAB:11.663/MT, 

JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR - OAB:142.452, LEONARDO FIALHO 

PINTO - OAB:108.654 MG

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 1.022 do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO para:1) sanar a contradição quanto a data final para o 

cômputo dos danos emergentes, extirpando do dispositivo a apuração dos 

valores em liquidação da sentença do período posterior ao mês de 

abril/2012. 2) sanar a omissão, deixando consignada a suspensão da 

exigibilidade do pagamento das custas e dos ônus de sucumbência a que 

restou condenado ao pagamento o Autor, ora Embargante, uma vez litigar 

sob o amparo do benefício da gratuidade judiciária, nos termos do §3º do 

artigo 98 do CPC. No mais permanece tal como está lançada a sentença; 

Tendo em vista o resultado do julgamento dos presentes embargos, 

INTIMEM-SE AS PARTES REQUERIDAS para no prazo legal, complemente 

ou altere suas razões ao RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO AS FLS. 

228/284, nos termos do §4º do artigo 1024 do CPC. Em seguida, 

cumpra-se o disposto no artigo 1010 do CPC, encaminhando-se os autos 

ao E. Tribunal de Justiça.Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de junho de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 770090 Nr: 23091-96.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELY GARCIA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAHINDRA BRASIL, BRAMONT MONTADORA 

INDUSTRIAL E COMERCIAL DE VEICULOS S.A, NOVA DELHI 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056, PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA THAISA DIAS 

PENACHIONI - OAB:14.665/MT, BRUNO MARCELO RENNÓ BRAGA - 

OAB:OAB/SP 157.095, JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB:8857/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 1.022 do CPC, ACOLHO 

PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela parte 

Requerente para reconhecer a nulidade da sentença quanto a 

condenação das Requeridas ao ressarcimento do valor integral do veículo, 

extirpando o item 1 do dispositivo, substituindo-o nos seguintes termos: 1) 

Condeno as Requeridas solidariamente ao pagamento de 20% (vinte por 

cento) do valor da nota fiscal do veículo a título de abatimento proporcional 

do preço, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária (INPC) a partir do desembolso; No mais permanece tal como está 

lançada a sentença. De outro lado, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO interposto pela parte Requerida NOVA DELHI 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 

de junho de 2018. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 117452 Nr: 6465-17.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO CARLOS KRIZIZANOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA BENEDITA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Código – 117452

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 262/263 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 CPC.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 30 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 855277 Nr: 57745-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REUBEN RIBEIRO AZIZ YDY, TERESA RODRIGUES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo N.855277

VISTOS,

 A parte Executada noticiou as fls. 323/324 a interposição de Recurso 

Especial em face da decisão proferida nos Autos do Recurso de Agravo 

de Instrumento n.1011532-78.2017.8.11.0000, o qual foi desprovido, 

consoante se infere da decisão acostada as fls.306/311.

Todavia, embora os recursos extraordinário e especial, por determinação 

do artigo 995 do CPC não serem dotados de efeito suspensivo, verifico 

que a parte Executada formulou requerimento para que seja atribuído o 

respectivo efeito, estando ainda pendente de análise.

A par disso, verifico que a sentença de extinção prolatada as fls. 322 está 

eivada de nulidade, porquanto não houve depósito espontâneo da parte 

Executada, haja vista a expressa menção declinada as fls. 277/279 a título 

de garantia do juízo.

 Desta feita, torno sem efeito a sentença de extinção prolatada as fls. 322.

 Por consequência, INDEFIRO o pedido de levantamento de valores 

formulado pela parte Exequente as fls. 313, até que sobrevenha nos autos 

decisão acerca do processamento do Recurso Especial interposto pela 

parte Executada.

Outrossim, considerando ainda os termos do Ofício Circular nº 

052/2018/NUGEP/JLQ (Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do TJMT) 

de 08/05/2018, conforme o ofício oriundo do Superior Tribunal de Justiça 

n.374/2018-CD2S, determino a SUSPENSÃO do andamento do presente 

feito.

 Aguarde-se em cartório até que advenha determinação em contrário da 

Instância Superior.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de JUNHO de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 435332 Nr: 14180-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO FERREIRA, ANALICE COSTA 

SOARES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

TOCANTINS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE FERREIRA DE AGUIAR 

CESAR - OAB:15.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 59 da Lei n. 11.101/2005, JULGO 

EXTINTO o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, devendo a parte Exequente 

promover a habilitação de seu crédito nos autos da recuperação judicial 

em trâmite na 1ª Vara Cível desta Comarca, sob o n. 

47035-59.2014.811.0041 (código 925859).Sem custas e honorários 

advocatícios por ser incabível à hipótese. EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE 

CRÉDITO em favor da parte Exequente. Oficie-se o Juízo Universal 

informando a existência de ativos financeiros bloqueados nos presentes 

autos, encaminhando-se cópia da presente decisão, do extrato BacenJud 

de fls. 243/244 e da conta judicial vinculada a este processo, solicitando 

ainda orientação quanto a transferência dos valores para aquele 

processo. Cadastre-se no sistema o estado de recuperação judicial da 

empresa Executada para os devidos fins, notadamente em relação ao 

nome do administrador Judicial, constante da decisão juntada aos autos as 

fls. 264/299. Por conseguinte, inexistindo ulteriores deliberações, 

arquive-se o presente observando as formalidades legais. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 04 de junho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1168987 Nr: 39700-18.2016.811.0041

 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: MARCOS SOARES LADISLAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 PROCESSO CÓDIGO N. 1168987

VISTOS,

A parte Autora ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório, em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em síntese, que foi vítima de acidente automobilístico, 

requerendo ao final a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório – DPVAT.

 Todavia, deferida a prova pericial, a parte Autora apesar de devidamente 

intimada não compareceu ao local agendado para ser submetida a 

avaliação médica, tampouco justificou sua ausência.

 No caso em comento, verifica-se que a inércia da parte Autora está a 

impedir a regular tramitação do processo, obstando, portanto, que se 

alcance o encerramento da prestação jurisdicional de modo regular, pois o 

normal prosseguimento do feito depende de ato a ser praticado por ela.

 Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos, bem ainda, a liberação 

em favor da parte REQUERIDA do valor depositado para pagamento dos 

honorários periciais, mediante ALVARÁ, observando os dados bancários 

a ser informado.

 Custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais) pela parte Autora, ressalvando os casos de suspensão 

da exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98,§3º do 

CPC/2015).

 Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 30 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1085338 Nr: 3976-50.2016.811.0041

 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: MARCIO CLEBER DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506.-A

 Código – 1085338.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 193 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 182/187 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 186 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 193.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 737205 Nr: 33681-69.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12.099-B-MT

 Intimação do advogado Drº GISELA ALVES CARDOSO , para devolver os 

autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 159303 Nr: 11288-97.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCON INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISANDRO CARLOS JULIO - 

OAB:265.662/SP

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para proceder à 

distribuição da carta precatória expedida nos autos, bem como comprovar 

sua distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 772923 Nr: 26048-70.2012.811.0041
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 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EMILIA PARISOTO MENDONÇA, ESPÓLIO DE 

MARIA DA GLÓRIA PARISOTTO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS DE CUIABÁ LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO SUNAYAMA DE AQUINO - 

OAB:33911/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 Código – 772923

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado à fl. 

431 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC.

Custas remanescentes ao encargo da parte Embargado, conforme 

estabelecido na avença.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 30 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1020055 Nr: 31939-67.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN LUI SAVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pedido de desistência formulado no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1076753 Nr: 58445-80.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELINA HELENA DE AQUINO 

COSTA - OAB:21590/O, NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT, TANIA MARIA SOUZA SANTOS FERREIRA - 

OAB:3926/MT

 Código – 1076753

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 413/422 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerente, conforme 

estabelecido na avença.

Havendo eventual descumprimento do acordo, DETERMINO a parte 

Requeren te ,  para  que proceda a  ad jud icação e /ou 

alterações/transferências de titularidade de propriedade dos imóveis dado 

em garantia, conforme pactuado no item 9.5 da avença.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 30 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1156750 Nr: 34605-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON CARLOS GONÇALVES BELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 PROCESSO CÓDIGO N. 1156750

VISTOS,

A parte Autora ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório, em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em síntese, que foi vítima de acidente automobilístico, 

requerendo ao final a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório – DPVAT.

 Todavia, deferida a prova pericial, a parte Autora apesar de devidamente 

intimada não compareceu ao local agendado para ser submetida a 

avaliação médica, tampouco justificou sua ausência.

 No caso em comento, verifica-se que a inércia da parte Autora está a 

impedir a regular tramitação do processo, obstando, portanto, que se 

alcance o encerramento da prestação jurisdicional de modo regular, pois o 

normal prosseguimento do feito depende de ato a ser praticado por ela.

 Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos, bem ainda, a liberação 

em favor da parte REQUERIDA do valor depositado para pagamento dos 

honorários periciais, mediante ALVARÁ, observando os dados bancários 

a ser informado.

 Custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais) pela parte Autora, ressalvando os casos de suspensão 

da exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98,§3º do 

CPC/2015).

 Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 30 de Maio de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 935469 Nr: 52313-41.2014.811.0041

 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: ALEXANDRE DE CASTRO

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 PROCESSO CÓDIGO N. 935469

VISTOS,

A parte Autora ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório, em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A, alegando, em síntese, que foi vítima de acidente 

automobilístico, requerendo ao final a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório – DPVAT.

Todavia, deferida a prova pericial as fls. 110, a parte Autora apesar de 

devidamente intimada não compareceu ao local agendado POR TRÊS 
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VEZES para ser submetida a avaliação médica, tampouco justificou sua 

ausência.

 No caso em comento, verifica-se que a inércia da parte Autora está a 

impedir a regular tramitação do processo, obstando, portanto, que se 

alcance o encerramento da prestação jurisdicional de modo regular, pois o 

normal prosseguimento do feito depende de ato a ser praticado por ela.

 Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 INDEFIRO o pedido formulado pelo perito às fls. 118/119, em relação aos 

20% dos honorários periciais, tendo em vista que a pericia médica não ter 

atingido seu devido fim.

Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos, bem ainda, a liberação 

em favor da parte REQUERIDA do valor depositado para pagamento dos 

honorários periciais, mediante ALVARÁ, observando os dados bancários 

a ser informado.

 Custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais) pela parte Autora, ressalvando os casos de suspensão 

da exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98,§3º do 

CPC/2015).

 Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 30 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1048613 Nr: 45762-11.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA BALDUINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, 

LAURINDO RIBEIRO, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUIOMAR ALVES MARTINS - 

OAB:12316/MT, Laudelina Ferreira Torres - OAB:13361

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 45762-11.2015.811.0041 Cód. 1048613.

Procedimento: Ordinário/Processo de Conhecimento.

Parte Autora: Benedita Balduino da Silva

Parte Requerida: Integração Transportes Ltda; Laurindo Ribeiro.

Data: 29 de Maio de 2018.

Horário: 14h00min

PRESENTES

O MM. Juiz Yale Sabo Mendes, a parte requerente Benedita Balduino da 

Silva, sua d. advogada Dr. Nayara Pereira Soares (OAB/MT 19691/O), a 

primeira parte requerida representada pelo preposto Antonio Eloir 

Constante Barbosa e sua d. advogada Dra. Laudelina Ferreira Torres 

(OAB/MT 13.361).

Além do estagiário Emerson Luiz de Siqueira Steger.

AUSÊNTES

A segunda parte requerida e seu representante legal.

 OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência pelo MM. Juiz, inquiriu as partes pela possibilidade de 

acordo, não sendo apresentada proposta pela parte requerida.

 DELIBERAÇÕES

 Pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte decisão:

“Vistos:

1 – Defiro o pedido da d. Advogada da parte requerida, juntar aos autos 

carta de preposto no prazo de 05 (cinco) dias.

 2- Juntem nos autos os documentos apresentados em audiência.

3 – Voltem os autos conclusos para decisão saneadora ou julgamento 

antecipado da lide.

4 - As partes presentes saem cientes e intimadas desta decisão. 

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, foi determinado o encerramento deste 

termo.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 901063 Nr: 30634-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRIFORT INDUSTRIA E SERVIÇOS DE APOIO E 

ASSISTENCIA A SAUDE LTDA, MÁRCIA ANTÔNIA DE CAMPOS NEVES, 

AYLON DAVID NEVES, AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA 

MILAGROSA, PEDRO RODRIGUES DE CAMPOS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA

 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, 

OTÁVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - OAB:18.229, PEDRO 

SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELLOS MOREIRA - OAB:8.719/MT, RODRIGO VIEIRA 

KOMOCHENA - OAB:11.011-MT

 Código – 901063

VISTOS,

A parte Exequente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar 

quanto a eventual existência de valor remanescente, presumindo-se 

satisfeita a obrigação.

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do Código de Processo Civil.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 29 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1136659 Nr: 25905-42.2016.811.0041

 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: BRUNO BRITO DA SILVA COSTA

 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

 Código – 1136659.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 165 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 159/164 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 164 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 165.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 866446 Nr: 6733-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->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: ANTONIO MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ISABEL LUZ ESCOUTO, FRANCISCO 

CARLOS GUSMÃO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1026777 Nr: 35230-75.2015.811.0041

 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: ENO LOTERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIS DE ALVARENGA - 

OAB:9079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Código – 1026777.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 127 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 117/122 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 122 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 127.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1085321 Nr: 3962-66.2016.811.0041

 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: WILMAN MARIA CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DA SILVA BARBOSA - 

OAB:11510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO COSTA FERREIRA 

DE MELO - OAB:103997/MG, RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:102.818/MG

 Código – 1085321.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 148 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 146/147 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 147 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 148.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1099838 Nr: 10502-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIODETE DOS SANTOS GROCHEVISKI, 

MARILHEUZA CAMPOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tayana Carolina Vieira 

Kreischer - OAB:OAB/MT 24.132/O

 Código: 1099838

Vistos, etc.

Visando ao saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, o 

julgamento antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 

10 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, 

instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para em 15(quinze) 

dias, querendo:

 a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (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).

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 29 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 373492 Nr: 9955-37.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, 

MANT.DO CENTRO UNIVERSITÁRIO-UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RODRIGUES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL

 Intimação da parte autora para manifestar da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça às fls. 105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 353363 Nr: 23705-43.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. DROGARIA LTDA - EPP, ALTIERES 

LEMES MADRUGA, WEISLEY SOUZA MADRUGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. PERES SALVADOR 

- OAB:10.279/MT, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:10.875

 Intimação da parte autora para manifestar da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça Às fls. 150.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 933755 Nr: 51348-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA AMABILE CRISTIANOTTI SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826/A

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

do pedido de deistência formulado no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 826952 Nr: 32850-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL, MAURICIO 

FUGIMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A.(BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2.324/MT, MARIO BODNAR - OAB:3.526/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

S. TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:OAB/MS 

7161

 Código – 826952.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 142 manifestou concordância aos valores 

depositados pela parte Requerida às fls. 123/124 e 139/140 para 

pagamento do valor da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeçam-se ALVARÁS dos valores depositados às fls. 124 e 139v em 

favor da parte Requerente, a ser creditado conforme indica à fl. 142.

 Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do 

art. 90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 732816 Nr: 29024-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901, CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHÃES - 

OAB:17567-O

 Intimação da parte autora, para se manifestar da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça constante às fls. 92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1127120 Nr: 21821-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI, ALMAR BUSNELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: guilherme avelar guimaraes 

- OAB:102.128-RJ, marcelo de assis guerra - OAB:62514-RJ, 

MICHAEL GOMES CRUZ - OAB:18237

 Initmação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

impugnação de fls. 386/402.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 831227 Nr: 36907-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVAIL GOMES MARÇAL COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILVA BARBOSA - 

OAB:23.271/O, IVONE BORKOWSKI DE LIMA - OAB:24117/O, RICARDO 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Intimação da parte autora para manifestar das fls. 445/467.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015001-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ANTONIO CORREA (AUTOR)

IOLANDA DA SILVA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1015001-72.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA aviada por IOLANDA DA SILVA 

CORREA (1ª Autora) e ADILSON ANTONIO CORREA (2º Autor) em face da 

ENERGISA – MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

pugnando em sede de tutela de urgência que a Requerida restabeleça o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº6/61113211-5. 

Asseveram os Requerentes que no dia 25/05/2018 a Requerida 

interrompeu o fornecimento de energia elétrica na unidade residencial dos 

Autores sob o argumento de suposta inadimplência desde o mês de 

janeiro/2018, cujo débito os Requerentes reputam inexistente. Sustentam 

os Autores que no momento do corte dos serviços, os funcionários da 

Requerida também cortaram o fio do telefone residencial dos Requerentes, 

deixando os Requerentes indevidamente sem energia e sem telefone até 

esta data. Afirmam os Requerentes que buscaram resolver o problema 

junto a empresa Requerida, que por sua vez argumentou que o padrão da 

unidade consumidora deveria ter sido trocado e por isso foi retirado, 

imputando aos Autores a obrigação de adquirir um padrão novo, instalar 

no poste, para que houvesse a vistoria da Ré e somente após estar tudo 

nos conformes seria religada a energia. Com efeito, o Autores contraíram 

financiamento e adquiriram o padrão novo exigido pela empresa Ré no 

valor de R$829,59 (oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove 

centavos), porém a Requerida não realizou a instalação do equipamento. 

Assim, os Requerentes propuseram a presente ação a fim de serem 

indenizados pelos danos experimentados, pugnando em sede de tutela de 

urgência: “[...] A concessão da tutela antecipada pleiteada, para 

determinar que a RECLAMADA ENERGISA RELIGUE A ENERGIA ELÉTRICA 

DA CASA DOS AUTORES IMEDIATAMENTE, BEM COMO RELIGUE O SINAL 

DE TELEFONE NA CASA DOS REQUERENTES, SOB PENA DE MULTA 

DIÁRIA, pois os Reclamantes sendo pessoas honestas, simples, humildes 

e idôneas, NÃO ESTÃO COM QUALQUER DÉBITO COM A REQUERIDA, 

PORÉM MESMO ASSIM A RÉ VEIO A CORTAR O FORNECIMENTO DA 

ENERGIA ELÉTRICA E DE TELEFONE DA CASA DOS AUTORES, FAZENDO 

COM QUE ESTES ESTEJAM VIVENCIANDO UM VERDADEIRO PESADELO, 

OS QUAIS EM NENHUM MOMENTO MERECERAM! REQUER AINDA QUE A 

INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO TENHA O MÁXIMO DE AGILIDADE 

POSSÍVEL, SENDO QUE A INTIMAÇÃO DEVE SER FEITA POR MEIO DE 

OFICIAL DE JUSTIÇA, O QUAL SERÁ MAIS ÁGIL E ASSIM ACELERARÁ O 

CUMPRIMENTO DE TAL DECISÃO JUDICIAL; [...] (sic Id.1354512 pág.16). É 

o necessário. DECIDO. Para o deferimento da tutela provisória de urgência 

exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela 

parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 
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A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de 

reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Novo Código de Processo Civil. 

O caso em apreço, consoante reiterada jurisprudência, é indene de 

dúvidas, de consumo, isso porque a Requerida como prestadora de 

serviço é parte não vulnerável na relação de consumo, tem a 

obrigatoriedade de cumprir com o contrato nos exatos termos avençados 

e submeter-se aos ditames da Lei Consumerista. Com efeito, a 

probabilidade do direito se evidencia pelo simples fato de que se de um 

lado é dever do Consumidor manter em dia suas obrigações contratuais, 

também é dever da Concessionária esclarecer a dúvida a respeito do 

motivo correto que levou a interrupção dos serviços oferecidos, de sorte 

que, em caso de inadimplemento da contraprestação pelo consumidor, o 

prazo para a regularização dos serviços após a confirmação do 

pagamento é de até 24h (vinte e quatro horas) no máximo, conforme 

Resolução Normativa nº414/2010 da ANEEL. Destaco que, pelo histórico 

de pagamentos apresentados pela Autora nos Ids.13454608 ao 13454671 

e Id.13454564, mesmo que as causas de interrupção do serviço 

dependam de dilação probatória, é possível evidenciar que a 

contraprestação dos Autores atualmente está regular, impondo o 

restabelecimento dos serviços pela Requerida independente de qualquer 

motivo administrativo ou tecnológico eventualmente apresentado, a 

exemplo da suposta necessidade de troca do padrão de condução e 

aferição de energia da unidade consumidora. Assim, considerando que a 

boa-fé é presumida, e a hipossuficiência probatória dos Autores, entendo 

plausível o deferimento parcial da tutela vindicada, a fim de que seja 

mantido o fornecimento de energia elétrica na residência do Autor até a 

apuração da verdade real, por se tratar de serviço essencial. Da mesma 

forma, o perigo de dano e de causar prejuízos à parte Requerente se 

mantida a suspensão no fornecimento de energia elétrica decorre da 

própria situação, sobretudo em se tratando de bem essencial/fundamental 

nos dias atuais. Ademais, as imagens anexadas no Id.s13454706 ao 

13454729, corroboram para a demonstração mínima da urgência exigida 

para o deferimento do pleito preventivo, face a inexistência de energia 

elétrica na residência, até que se discuta a legalidade da interrupção dos 

serviços. Assinalo que, no tocante ao pedido afeto à prestação do serviço 

de telefonia, além de não ser de responsabilidade da Requerida o 

oferecimento do produto, e consequentemente a obrigação de cumprir 

medida judicial relativa ao serviço, não vislumbro nos autos prova 

inequívoca da verossimilhança das alegações inaugurais, impondo-se a 

triangulação do processo para a melhor elucidação dos fatos. Por 

oportuno, assinalo que esta decisão não faz coisa julgada, podendo ser 

revista em caso de apresentação de elementos capazes de reformar a 

convicção do juízo, sendo portanto totalmente reversível a medida. ANTE 

O EXPOSTO, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A 

TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de DETERMINAR que a parte Requerida 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

RESTABELEÇA o fornecimento dos serviços de energia elétrica na 

Unidade Consumidora 6/61113211-5, registrada no endereço residencial 

localizado na rua Rui Barbosa, nº08, quadra 141, bairro Altos da Serra, 

nesta Capital, em caráter de urgência autorizado pela Resolução 

Normativa nº414/2010, no prazo máximo 04h (quatro horas), promovendo 

todos os atos necessários à regular prestação dos serviços, inclusive a 

instalação de novo padrão de energia elétrica sem custos para os 

Autores, comprovando nos autos o cumprimento da ordem com a 

indicação pormenorizada dos atos praticados para a religação dos 

serviços, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), 

além de recair em MULTA por descumprimento POR HORA que fixo em 

R$500,00 (quinhentos reais). CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para 

conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as 

advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil, bem 

como a existência de emenda a inicial. Por derradeiro, DETERMINO que a 

Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Fica a parte Requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira 

a condição de hipossuficiência da Requerente, e por consequência, 

concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. Fica desde já autorizado a 

cumprimento da decisão pelo OFICIAL DE JUSTIÇA DO PLANTÃO em razão 

da ordem de restabelecimento do serviço de fornecimento de energia 

elétrica na unidade dos Autores. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA 

SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017921-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON LAFFAIET LARANJEIRA ASSUNCAO (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):

YALE SABO MENDES

 

Processo n. 1017921-87.2016.8.11.0041 (B) VISTOS EM SANEADOR, Nos 

termos do artigo 357 do CPC, passo a sanear e organizar o processo. 

1.DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO: A presente 

demanda não apresenta complexidade em matéria de fato ou de direito, 

razão pela qual deixo de designar audiência de saneamento (art. 357, §3º, 

do CPC). 2. Não há nulidades a declarar. 3. Das preliminares a apreciar: 

3.1) Da necessidade de INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PELA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. 3.2) PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA/COMPROVANTE EM NOME DE TERCEIRO. 

Afasto a preliminar de inépcia da inicial, pois no que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora, não é considerado indispensável para propositura da 

ação, bastando à comprovação da ocorrência do acidente a existência de 

lesão e o nexo de causalidade entre eles. 4) Das questões de fato 

controvertidas, sobre as quais recairá a atividade probatória: 4.1) A 

irreversibilidade das sequelas (permanente/temporária), grau de 

comprometimento do membro afetado (total/parcial), a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais lesionadas (completa/incompleta) e 

sendo incompleta a repercussão (intensa/média/leve/residual), bem ainda 

se a lesão decorreu do acidente tratado nestes autos. 5) Fixo como regra 

de distribuição do ônus da prova o disposto no caput do artigo 373 do 

CPC, máxime porque não se verifica a incidência de hipossuficiência 

técnica e /ou probatória de nenhuma das partes envolvidas e ensejar e 

redistribuição dinâmica prevista no §1º do artigo 373 do estatuto 

processual, nem a complexidade a ensejar aplicação do §3º do artigo 357 

do mesmo diploma. Assim, atribuído o ônus de provar à parte, a alegação 

levada a efeito, em caso de não produção de prova a fim de corroborá-la, 

acarreta como consequência a conclusão negativa no convencimento 

judicial acerca de sua ocorrência no mundo fático. 6) As questões de 

direito relevantes para a decisão do mérito consistem em: A 

responsabilidade da Seguradora pelo pagamento a título de indenização 

por invalidez equivalente ao grau de incapacidade constatado, nos termos 

da Tabela anexa à Lei nº 11.945/2009, e incidência de correção monetária 

desde a edição da MP n. 340/2006. Súmula 474 - A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez. (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 13/06/2012, DJe 19/06/2012) Súmula 544 - É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 7) Das provas: Diante da 
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controvérsia existente no presente feito, a ensejar realização de prova 

pericial médica, o que fica determinado pelo Juízo com amparo no disposto 

no art. 357, III e 370 do CPC. Dispõe o art. 95 do CPC, que compete às 

partes o RATEIO do pagamento das despesas decorrentes de perícia 

quando determinada de ofício pelo juízo, todavia, no caso em tela como a 

parte Autora é beneficiária da justiça gratuita, competirá o ônus da sua 

proporcionalidade ao Estado, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal e dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC. Sendo assim, NOMEIO como 

Perito Judicial a médica Dra. MARISA FERNANDA VIEIRA TAVARES, 

cadastrada junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, com endereço 

na Av. Bosque da Saúde nº 355, Apt. 501 – Ed. Salvador Dali, CEP. 

78050-070, Cuiabá-MT, ou pelos Telefones nº 65 3642-5241 (res.), 65 

3624-9922 (consultório), ou 65 9972-0837, para realizar perícia na parte 

Autora, observando o disposto no artigo 473 do CPC, para o qual fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação do laudo após o início dos 

trabalhos. Seguindo o que dispõe a Resolução do CNJ 232/2016 e a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, artigo 500 e seguintes, com base no valor 

econômico do serviço a ser prestado, arbitro os honorários periciais em 

R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais). Com a apresentação do laudo pericial, 

será expedida em favor do expert, CERTIDÃO com o percentual do valor 

dos honorários periciais que lhes são devidos pela parte Autora, para a 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§3º e 4º do 

artigo 95 do CPC e do artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016. 

INTIME-SE o Perito para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) 

dias (art.465,§2º CPC), consignando, que em sendo a resposta positiva, 

deverá no mesmo prazo, agendar data indicando hora e o local para a 

realização da perícia, com antecedência mínima de 40 dias, a fim de 

possibilitar a intimação das partes. Sobrevindo manifestação do perito, 

INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o 

depósito nos autos do valor correspondente à sua cota parte dos 

honorários periciais. Com a data agendada aos autos, INTIMEM-SE todos, 

inclusive a parte Autora para comparecimento no local indicado pelo perito 

para ter início aos trabalhos (art. 474 do CPC). 8) Ficam as partes desde já 

INTIMADAS para no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem nos 

termos do artigo 465 do CPC (arguirem impedimento, indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos). 9) Apresentado o laudo, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ dos honorários periciais em favor do r. perito e INTIMEM-SE as 

partes para que no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o 

resultado, mesma oportunidade em que deverão providenciar a 

apresentação de seus pareceres técnicos (art. 477,§1º do CPC). 10) Dos 

eventuais esclarecimentos: As partes têm o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC. Intimem-se e 

cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020456-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL BARACAT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n. 1020456-86.2016.8.11.0041 (B) VISTOS EM SANEADOR, Nos 

termos do artigo 357 do CPC, passo a sanear e organizar o processo. 

1.DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO: A presente 

demanda não apresenta complexidade em matéria de fato ou de direito, 

razão pela qual deixo de designar audiência de saneamento (art. 357, §3º, 

do CPC). 2. Não há nulidades a declarar. 3. Das preliminares a apreciar: 

3.1) Da necessidade de INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PELA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. 3.2) Da preliminar de CARÊNCIA DA AÇÃO - 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. O posicionamento perfilhado 

pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, no qual o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra de transição estabelecida 

no referido acórdão e como a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos imbricados na exordial que em tese 

demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização perseguida, 

demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria negado. 

Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de 

agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 4) Das 

questões de fato controvertidas, sobre as quais recairá a atividade 

probatória: 4.1) A irreversibilidade das sequelas (permanente/temporária), 

grau de comprometimento do membro afetado (total/parcial), a extensão 

das perdas anatômicas ou funcionais lesionadas (completa/incompleta) e 

sendo incompleta a repercussão (intensa/média/leve/residual), bem ainda 

se a lesão decorreu do acidente tratado nestes autos. 5) Fixo como regra 

de distribuição do ônus da prova o disposto no caput do artigo 373 do 

CPC, máxime porque não se verifica a incidência de hipossuficiência 

técnica e /ou probatória de nenhuma das partes envolvidas e ensejar e 

redistribuição dinâmica prevista no §1º do artigo 373 do estatuto 

processual, nem a complexidade a ensejar aplicação do §3º do artigo 357 

do mesmo diploma. Assim, atribuído o ônus de provar à parte, a alegação 

levada a efeito, em caso de não produção de prova a fim de corroborá-la, 

acarreta como consequência a conclusão negativa no convencimento 

judicial acerca de sua ocorrência no mundo fático. 6) As questões de 

direito relevantes para a decisão do mérito consistem em: A 

responsabilidade da Seguradora pelo pagamento a título de indenização 

por invalidez equivalente ao grau de incapacidade constatado, nos termos 

da Tabela anexa à Lei nº 11.945/2009, e incidência de correção monetária 

desde a edição da MP n. 340/2006. Súmula 474 - A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez. (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 13/06/2012, DJe 19/06/2012) Súmula 544 - É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 7) Das provas: Diante da 

controvérsia existente no presente feito, a ensejar realização de prova 

pericial médica, o que fica determinado pelo Juízo com amparo no disposto 

no art. 357, III e 370 do CPC. Dispõe o art. 95 do CPC, que compete às 

partes o RATEIO do pagamento das despesas decorrentes de perícia 

quando determinada de ofício pelo juízo, todavia, no caso em tela como a 

parte Autora é beneficiária da justiça gratuita, competirá o ônus da sua 

proporcionalidade ao Estado, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal e dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC. Sendo assim, NOMEIO como 

Perito Judicial a médica Dra. MARISA FERNANDA VIEIRA TAVARES, 

cadastrada junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, com endereço 

na Av. Bosque da Saúde nº 355, Apt. 501 – Ed. Salvador Dali, CEP. 

78050-070, Cuiabá-MT, ou pelos Telefones nº 65 3642-5241 (res.), 65 

3624-9922 (consultório), ou 65 9972-0837, para realizar perícia na parte 

Autora, observando o disposto no artigo 473 do CPC, para o qual fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação do laudo após o início dos 

trabalhos. Seguindo o que dispõe a Resolução do CNJ 232/2016 e a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, artigo 500 e seguintes, com base no valor 

econômico do serviço a ser prestado, arbitro os honorários periciais em 

R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais). Com a apresentação do laudo pericial, 

será expedida em favor do expert, CERTIDÃO com o percentual do valor 

dos honorários periciais que lhes são devidos pela parte Autora, para a 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§3º e 4º do 

artigo 95 do CPC e do artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016. 

INTIME-SE o Perito para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) 

dias (art.465,§2º CPC), consignando, que em sendo a resposta positiva, 

deverá no mesmo prazo, agendar data indicando hora e o local para a 
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realização da perícia, com antecedência mínima de 40 dias, a fim de 

possibilitar a intimação das partes. Sobrevindo manifestação do perito, 

INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o 

depósito nos autos do valor correspondente à sua cota parte dos 

honorários periciais. Com a data agendada aos autos, INTIMEM-SE todos, 

inclusive a parte Autora para comparecimento no local indicado pelo perito 

para ter início aos trabalhos (art. 474 do CPC). 8) Ficam as partes desde já 

INTIMADAS para no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem nos 

termos do artigo 465 do CPC (arguirem impedimento, indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos). 9) Apresentado o laudo, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ dos honorários periciais em favor do r. perito e INTIMEM-SE as 

partes para que no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o 

resultado, mesma oportunidade em que deverão providenciar a 

apresentação de seus pareceres técnicos (art. 477,§1º do CPC). 10) Dos 

eventuais esclarecimentos: As partes têm o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC. Intimem-se e 

cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001545-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA GONCALVES DA SILVA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n. 1001545-89.2017.8.11.0041 (B) VISTOS EM SANEADOR, Nos 

termos do artigo 357 do CPC, passo a sanear e organizar o processo. 

1.DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO: A presente 

demanda não apresenta complexidade em matéria de fato ou de direito, 

razão pela qual deixo de designar audiência de saneamento (art. 357, §3º, 

do CPC). 2. Não há nulidades a declarar. 3. Das preliminares a apreciar: 

3.1) Da necessidade de INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PELA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. 3.2) Da preliminar de CARÊNCIA DA AÇÃO - 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. O posicionamento perfilhado 

pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, no qual o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra de transição estabelecida 

no referido acórdão e como a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos imbricados na exordial que em tese 

demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização perseguida, 

demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria negado. 

Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de 

agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 4.3) 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para 

o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. 4) Das questões de fato controvertidas, 

sobre as quais recairá a atividade probatória: 4.1) A irreversibilidade das 

sequelas (permanente/temporária), grau de comprometimento do membro 

afetado (total/parcial), a extensão das perdas anatômicas ou funcionais 

lesionadas (completa/incompleta) e sendo incompleta a repercussão 

(intensa/média/leve/residual), bem ainda se a lesão decorreu do acidente 

tratado nestes autos. 5) Fixo como regra de distribuição do ônus da prova 

o disposto no caput do artigo 373 do CPC, máxime porque não se verifica 

a incidência de hipossuficiência técnica e /ou probatória de nenhuma das 

partes envolvidas e ensejar e redistribuição dinâmica prevista no §1º do 

artigo 373 do estatuto processual, nem a complexidade a ensejar 

aplicação do §3º do artigo 357 do mesmo diploma. Assim, atribuído o ônus 

de provar à parte, a alegação levada a efeito, em caso de não produção 

de prova a fim de corroborá-la, acarreta como consequência a conclusão 

negativa no convencimento judicial acerca de sua ocorrência no mundo 

fático. 6) As questões de direito relevantes para a decisão do mérito 

consistem em: A responsabilidade da Seguradora pelo pagamento a título 

de indenização por invalidez equivalente ao grau de incapacidade 

constatado, nos termos da Tabela anexa à Lei nº 11.945/2009, e 

incidência de correção monetária desde a edição da MP n. 340/2006. 

Súmula 474 - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez. (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 

19/06/2012) Súmula 544 - É válida a utilização de tabela do Conselho 

Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da 

indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese 

de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida 

Provisória n. 451/2008. (Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

26/08/2015, DJe 31/08/2015). 7) Das provas: Diante da controvérsia 

existente no presente feito, a ensejar realização de prova pericial médica, 

o que fica determinado pelo Juízo com amparo no disposto no art. 357, III e 

370 do CPC. Dispõe o art. 95 do CPC, que compete às partes o RATEIO do 

pagamento das despesas decorrentes de perícia quando determinada de 

ofício pelo juízo, todavia, no caso em tela como a parte Autora é 

beneficiária da justiça gratuita, competirá o ônus da sua proporcionalidade 

ao Estado, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos §

§3º e 4º do artigo 95 do CPC. Sendo assim, NOMEIO como Perito Judicial o 

médico Dr. ERNANI DA SILVA NETO CASTRILLON, cadastrado junto ao 

banco de dados de peritos do TJ/MT, com endereço na Avenida Bosque 

da Saúde nº 888, Edifício Saúde, Sala 33, 3º Andar, Bairro Bosque da 

Saúde Cuiabá-MT, ou pelo Telefone nº 65 9228-5520, para realizar perícia 

na parte Autora, observando o disposto no artigo 473 do CPC, para o qual 

fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação do laudo após o início 

dos trabalhos. Seguindo o que dispõe a Resolução do CNJ 232/2016 e a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, artigo 500 e seguintes, com base no valor 

econômico do serviço a ser prestado, arbitro os honorários periciais em 

R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais). Com a apresentação do laudo pericial, 

será expedida em favor do expert, CERTIDÃO com o percentual do valor 

dos honorários periciais que lhes são devidos pela parte Autora, para a 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§3º e 4º do 

artigo 95 do CPC e do artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016. 

INTIME-SE o Perito para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) 

dias (art.465,§2º CPC), consignando, que em sendo a resposta positiva, 

deverá no mesmo prazo, agendar data indicando hora e o local para a 

realização da perícia, com antecedência mínima de 40 dias, a fim de 

possibilitar a intimação das partes. Sobrevindo manifestação do perito, 

INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o 

depósito nos autos do valor correspondente à sua cota parte dos 

honorários periciais. Com a data agendada aos autos, INTIMEM-SE todos, 

inclusive a parte Autora para comparecimento no local indicado pelo perito 

para ter início aos trabalhos (art. 474 do CPC). 8) Ficam as partes desde já 

INTIMADAS para no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem nos 

termos do artigo 465 do CPC (arguirem impedimento, indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos). 9) Apresentado o laudo, EXPEÇA-SE 
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ALVARÁ dos honorários periciais em favor do r. perito e INTIMEM-SE as 

partes para que no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o 

resultado, mesma oportunidade em que deverão providenciar a 

apresentação de seus pareceres técnicos (art. 477,§1º do CPC). 10) Dos 

eventuais esclarecimentos: As partes têm o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC. Intimem-se e 

cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011875-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR SILVA REIS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n. 1011875-48.2017.8.11.0041 (B) VISTOS EM SANEADOR, Nos 

termos do artigo 357 do CPC, passo a sanear e organizar o processo. 

1.DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO: A presente 

demanda não apresenta complexidade em matéria de fato ou de direito, 

razão pela qual deixo de designar audiência de saneamento (art. 357, §3º, 

do CPC). 2. Não há nulidades a declarar. 3. Das preliminares a apreciar: 

3.1) Da necessidade de INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PELA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. 3.2) Da preliminar de CARÊNCIA DA AÇÃO - 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. O posicionamento perfilhado 

pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, no qual o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra de transição estabelecida 

no referido acórdão e como a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos imbricados na exordial que em tese 

demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização perseguida, 

demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria negado. 

Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de 

agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 4) Das 

questões de fato controvertidas, sobre as quais recairá a atividade 

probatória: 4.1) A irreversibilidade das sequelas (permanente/temporária), 

grau de comprometimento do membro afetado (total/parcial), a extensão 

das perdas anatômicas ou funcionais lesionadas (completa/incompleta) e 

sendo incompleta a repercussão (intensa/média/leve/residual), bem ainda 

se a lesão decorreu do acidente tratado nestes autos. 5) Fixo como regra 

de distribuição do ônus da prova o disposto no caput do artigo 373 do 

CPC, máxime porque não se verifica a incidência de hipossuficiência 

técnica e /ou probatória de nenhuma das partes envolvidas e ensejar e 

redistribuição dinâmica prevista no §1º do artigo 373 do estatuto 

processual, nem a complexidade a ensejar aplicação do §3º do artigo 357 

do mesmo diploma. Assim, atribuído o ônus de provar à parte, a alegação 

levada a efeito, em caso de não produção de prova a fim de corroborá-la, 

acarreta como consequência a conclusão negativa no convencimento 

judicial acerca de sua ocorrência no mundo fático. 6) As questões de 

direito relevantes para a decisão do mérito consistem em: A 

responsabilidade da Seguradora pelo pagamento a título de indenização 

por invalidez equivalente ao grau de incapacidade constatado, nos termos 

da Tabela anexa à Lei nº 11.945/2009, e incidência de correção monetária 

desde a edição da MP n. 340/2006. Súmula 474 - A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez. (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 13/06/2012, DJe 19/06/2012) Súmula 544 - É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 7) Das provas: Diante da 

controvérsia existente no presente feito, a ensejar realização de prova 

pericial médica, o que fica determinado pelo Juízo com amparo no disposto 

no art. 357, III e 370 do CPC. Dispõe o art. 95 do CPC, que compete às 

partes o RATEIO do pagamento das despesas decorrentes de perícia 

quando determinada de ofício pelo juízo, todavia, no caso em tela como a 

parte Autora é beneficiária da justiça gratuita, competirá o ônus da sua 

proporcionalidade ao Estado, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal e dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC. Sendo assim, NOMEIO como 

Perito Judicial o médico Dr. ERNANI DA SILVA NETO CASTRILLON, 

cadastrado junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, com endereço 

na Avenida Bosque da Saúde nº 888, Edifício Saúde, Sala 33, 3º Andar, 

Bairro Bosque da Saúde Cuiabá-MT, ou pelo Telefone nº 65 9228-5520, 

para realizar perícia na parte Autora, observando o disposto no artigo 473 

do CPC, para o qual fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação do 

laudo após o início dos trabalhos. Seguindo o que dispõe a Resolução do 

CNJ 232/2016 e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, artigo 500 e seguintes, com base no 

valor econômico do serviço a ser prestado, arbitro os honorários periciais 

em R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais). Com a apresentação do laudo 

pericial, será expedida em favor do expert, CERTIDÃO com o percentual 

do valor dos honorários periciais que lhes são devidos pela parte Autora, 

para a cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§3º e 

4º do artigo 95 do CPC e do artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016. 

INTIME-SE o Perito para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) 

dias (art.465,§2º CPC), consignando, que em sendo a resposta positiva, 

deverá no mesmo prazo, agendar data indicando hora e o local para a 

realização da perícia, com antecedência mínima de 40 dias, a fim de 

possibilitar a intimação das partes. Sobrevindo manifestação do perito, 

INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o 

depósito nos autos do valor correspondente à sua cota parte dos 

honorários periciais. Com a data agendada aos autos, INTIMEM-SE todos, 

inclusive a parte Autora para comparecimento no local indicado pelo perito 

para ter início aos trabalhos (art. 474 do CPC). 8) Ficam as partes desde já 

INTIMADAS para no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem nos 

termos do artigo 465 do CPC (arguirem impedimento, indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos). 9) Apresentado o laudo, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ dos honorários periciais em favor do r. perito e INTIMEM-SE as 

partes para que no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o 

resultado, mesma oportunidade em que deverão providenciar a 

apresentação de seus pareceres técnicos (art. 477,§1º do CPC). 10) Dos 

eventuais esclarecimentos: As partes têm o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC. Intimem-se e 

cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010031-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP (AUTOR)

GENAINA SELMA BARROS DORNELES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS OAB - MT0007438A 

(ADVOGADO)

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA BARBOSA E SILVA (RÉU)

JOSE WILSON DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1010031-29.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL do Id.13176123 ao Id.13176306 em que a parte Autora juntou aos 

autos a matrícula atualizada do imóvel objeto da ação e elementos de 

prova que sinalizassem a verossimilhança da narrativa fática. Cuida-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 
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proposta pelo DELUXE COMÉRCIO VAREGISTA DE ROUPAS LTDA-ME (1ª 

Autora) e GENAINA SELMA BARROS (2ª Autora) em face de JOSÉ 

WILSON DA SILVA (1º Réu) e CLAUDIA BARBOSA E SILVA (2º Ré) 

objetivando em sede de tutela de urgência “[...] a) Determinar aos réu que 

proceda de imediato todos os atos que se fizerem necessário para permitir 

que seja concretizada a compra e venda do imóvel indicado no item 2 a 

saber; (Rua João de Barro, quadra 19, Lote 08, cond. Belvedere, Bairro 

Jardim Imperial II, Cuiabá-MT, matricula 84462 Cartório do 6º Oficio da 

Capital. ), obedecendo os prazos e termos de pratica dos atos indicados 

pelo autor, em especial quanto aos documentos exigidos pelo banco que 

irá liberar o financiamento ao comprador do imóvel; b) Que os Réus 

procedam no prazo de 24 horas, após ser creditado em sua conta 

corrente o saldo remanescente do financiamento, devidamente abatido o 

preço de quitação do financiamento do imóvel, acrescido do valor previsto 

na cláusula “j” do pacto (50% do valor da despesa de transferência do 

imóvel), na transferência integral deste numerário para a conta corrente 

110706-2, agência 3218, Banco Bradesco S.A., CPF 868.349.321-00, 

GENAINA BARROS DORNELES; c) Que seja fixado multa diária para o não 

cumprimento das determinações liminares, aos critérios deste juízo, sem 

prejuízo da execução futura das multas contratuais previstas no pacto, 

bem como eventuais perdas e danos suportados pelos autores; [...]” (sic 

Id.12699863 pág.7 e 8). É o necessário. DECIDO. Pondero que para o 

deferimento da tutela provisória de urgência exige-se a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, nesta 

prematura fase processual, não vislumbro probabilidade do direito 

perseguido pelas Requerentes em caráter provisório, tendo em vista a 

pretensa antecipação do mérito, envolvendo inclusive direito de terceiro 

(suposta compradora do imóvel Karla Gonçalves de Oliveira), o que coloca 

em risco inverso o resultado útil do processo, maculando a reversibilidade 

da medida. Saliento que, as questões apresentadas pela parte Autora 

possuem condão linear com a declaração de vontade de ambas as partes 

que, em conluio, teriam supostamente sumulado negócio jurídico de 

compra e venda, a fim de levantar capital financeiro perante instituição 

bancária para investimento na 1ª Autora, sendo confessado 

expressamente pela parte Autora a voluntaria participação na alegada 

simulação (Id.12699863 pág.2 e Id.13176123). Contudo, a despeito da 

confissão declarada pela parte Requerente, diante da aparência legal do 

negócio supostamente simulado, materializado com a regular transmissão 

de direitos na matrícula do imóvel colacionada no Id.13176293, reputo 

prudente a instrução do processo para garantir o exercício do direito de 

defesa. Ademais, a simulação procedida com dolo de ambas as partes 

implica a invalidade do negócio jurídico praticado (artigo 167 do Código 

Civil), sendo “incompreensível” a pretensão jurisdicional de convalidar a 

trama através de ordem judicial coercitiva para cumprimento da 

conjuração. Isto porque, a simulação é caracterizada pelo fato de a vítima 

não ser parte do negócio dissimulado. Assim a argumentação da parte 

Autora evidencia dupla má-fé, já que, ainda que prejudicada pelo negócio 

jurídico apontado como simulado, não poderia se beneficiar da própria 

torpeza, consoante se afere do teor do artigo 150 do Código Civil: "Se 

ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para 

anular o negócio, ou reclamar indenização". Confirma-se na doutrina: Em 

seguida, cuidou a Lei Codificada de proibir às partes alegar a simulação 

em juízo, em litígio de um contra o outro e contra terceiros (nemo propriam 

turpitudinem allegans) e, bem assim, conferiu legitimidade ativa aos 

terceiros lesados ou aos representantes do Poder Público, para 

“demandarem a nulidade dos atos simulados”. Toda esta disciplina 

alterou-se profundamente no Novo Código Civil Brasileiro. Em primeiro 

lugar, a simulação deixou de ser de anulabilidade e passou a figurar entre 

as hipóteses legais de nulidade do ato jurídico. Em caso de simulação 

absoluta, fulmina-se de invalidade todo o ato; caso se trate de simulação 

relativa, declara-se a nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, 

subsistindo o que se dissimulou, se for válido na substância e na forma" 

(GAGLIANO, Pablo Stolze e outro, Novo Curso de Direito Civil. Editora 

Saraiva, 2008, 10ª edição, fl. 372/373). (grifei) Assim, para afastar o ato 

jurídico aparentemente perfeito (compra e venda imobiliária) narrado na 

exordial, compelindo ao Réu obrigação inerente a transferência do imóvel 

a terceiro e restituição à parte Autora do valor a ser creditado em razão 

da alienação do imóvel, entendo imprescindível à busca da verdade real a 

triangulação do feito, notadamente quando a tutela provisória se confunde 

com o mérito. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados 

para a concessão da tutela de urgência são concorrentes, de forma que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória. Razão disso, 

evidenciado o perigo de dano ou risco inverso ao resultado útil do 

processo e ausência de reversibilidade da medida, reputo dispensável a 

análise dos demais (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo). Destarte, por entender que não está 

demonstrado de plano a verossimilhança das alegações ou a 

probabilidade do direito vindicado, sobretudo diante do risco concreto de 

irreversibilidade da medida que envolve inclusive direito de terceiro, 

mostra-se indispensável a dilação probatória, aguardando-se a instrução 

do feito para uma melhor averiguação das afirmações declinadas pelas 

Autoras, a fim de apurar com segurança a responsabilidade dos 

Requeridos nos atos ilícitos reclamados na exordial, respeitando-se, 

dessa maneira, o contraditório e a ampla defesa. Ademais, a presente 

decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, 

demonstrado a presença dos requisitos através de pedido 

adequadamente fundamentado e comprovado, é possível que este 

provimento jurisdicional seja revisto a qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, 

por não estarem presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, 

INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA formulado na inicial. CITE-SE 

a parte Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) 

dias, consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código 

de Processo Civil, bem como a existência de emenda a inicial. Por 

derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1009179-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANO MAURO CONCEICAO COSTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO OAB - MT9257/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Fernanda Lúcia Oliveira de Amorim (EMBARGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1009179-05.2018.8.11.0041 (k) VISTOS. Cuida-se de EMBARGOS 

DE TERCEIRO interposto nos autos do processo Numeração Única 

1551-27.1991.811.0041 – Código nº88772 – 608/2008, que tramita nesse 

juízo “fisicamente”. De acordo com o artigo 3º da Portaria 

nº295/2016-PRES, de 23 de maio de 2016, que implantou o Sistema 

Processual Judicial Eletrônico – PJE nas Varas da Comarca de Cuiabá, 

todos os incidentes relacionados a processos que tramitam fisicamente 

deverão tramitar fisicamente, até o seu arquivamento, in verbis: Art. 3º. As 

ações protocoladas de forma física até as 12h00 do dia 11-7-2016, 

incluindo seus incidentes, tramitarão de forma física até seu arquivamento. 

(grifei). Em caso semelhante, o nosso Tribunal de Justiça já decidiu a 

respeito: AGRAVO INTERNO – Nº 1004004-27.2016.8.11.0000 Vistos etc. 

Estabelece o artigo 2º da Portaria nº 21/2016-PRES, que “Implementa o 

Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe na Terceira e Quarta Câmaras 

Cíveis de Direito Público, bem como na Turma de Câmaras Cíveis Reunidas 

de Direito Público e Coletivo e dá outras providências”, in verbis: “[...] Art. 

2º. Os recursos interpostos fisicamente, protocolizados até a data anterior 

ao estabelecido no parágrafo único do artigo 1º, tramitarão fisicamente até 

a fase do arquivamento e/ou baixa. Parágrafo Único. Os incidentes 

processuais recursais interpostos nos autos físicos serão, 

obrigatoriamente, processados por meio físico.” No caso, verifica-se que o 

patrono do recorrente VOLNEI ADILHO SOARES DE OLIVEIRA laborou em 

equívoco, posto que, conforme mencionado na certidão acima, apesar de 

os recursos de Apelação Cível nº 27484/2014, Especial nº 83750/2016 e 
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Embargos Declaratórios nº 136838/2016, se tratarem de autos físicos, a 

interposição do presente Agravo Interno se deu pelo Processo Eletrônico 

Digital – PJE, ou seja, meio inapropriado. Portanto, intime-se o patrono do 

recorrente acerca da inviabilidade do recebimento do recurso e para que 

tome as providências cabíveis, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, 06 fevereiro de 2017. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça (grifei) ANTE O EXPOSTO, intime-se 

o patrono da parte Embargante acerca da inviabilidade do recebimento dos 

presentes EMBARGOS DE TERCEIRO pelo Processo Eletrônico Digital – 

PJE, e para que no prazo de 05 (cinco) dias adote as providências 

cabíveis para materialização e distribuição do processo em apenso aos 

autos correlatos em trâmite neste juízo. Certifique-se a ocorrência no 

processo físico principal (Numeração Única 1551-27.1991.811.0041 – 

Código nº88772 – 608/2008). Decorrido o prazo, arquive-se imediatamente 

o presente, com as baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009054-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° - 1009054-37.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Autora 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Autorizo, desde logo, a parte autora a 

desentranhar os documentos de que necessitar, mediante recibo e cópia 

nos autos. Depois de observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE 

os autos, inclusive com baixa no Cartório Distribuidor. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1022779-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE HERREIRA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE RODRIGUES CUNHA OAB - MT3717 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA DA SILVA OLIVEIRA TORRES (RÉU)

MARIO TORRES NETO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1022779-64.2016.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de ação intitulada 

“AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E TÉRMINO DE 

CONTRATO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E 

ACESSÓRIOS com PEDIDO DE LIMINAR ‘INAUDITA ALTERA PARTE’” 

proposta por ELIANE HERREIRA CUNHA em face de LUCINÉIA DA SILVA 

OLIVEIRA e MARIO TORRES NETO, objetivando o despejo liminar dos 

Requeridos com fundamento no artigo 59, §1º, inciso VIII da Lei nº8.245/91 

e a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes. Sustenta a 

parte Autora que, locou aos Requeridos o imóvel residencial situado na 

Avenida Beira Rio, nº3.300, apartamento 203, bloco 04 (bloco Jurema) – 

Condomínio Residencial Beira Rio, bairro Porto, nesta Capital, com inicio da 

locação em 05/06/2013 e término previsto para 04/06/2014, ocorrendo a 

renovação tácita por período indeterminado. Afirmou a Requerente que, 

em razão do inadimplemento dos alugueis e taxas condominiais na maneira 

contratada, tentou por inúmeras vezes um entendimento com os Réus, e 

sem sucesso propôs a ação de cobrança nº0030833.30.2014.811.0001 

distribuída para o 2º Juizado Especial Cível da Capital, na esperança de 

que os mesmos pagassem e desocupassem o imóvel, sendo que todas as 

tentativas restaram infrutíferas, fato que a obrigou buscar tutela 

jurisdicional. Com a inicial viera os documentos do Id.4446151 ao 

Id.4446171. Despacho determinando a juntada do comprovante de 

recolhimento das custas processuais no Id.4469326, o que foi cumprido 

nos Ids.4516268 e 4516545. Despacho fundamentado no artigo 321 do 

CPC, determinando que a Requerente emendasse a inicial esclarecendo o 

pedido de despejo liminar frente a garantia de caução do contrato e o 

aparente depósito a menor do valor dos alugueis que a Autora alegava 

não estar recebendo (Id.4696853). Petição da Autora informando a 

entrega das chaves pela parte Ré, com pugnando pela conversão da ação 

em ação de execução com pedido único de penhora, avaliação e remoção 

do bem móvel entregue em garantia no contrato de locação, para 

pagamento de alugueis e acessórios da locação em débito, com a 

condenação dos Requeridos em custas processuais e honorários 

advocatícios nos termos do artigo 85, §2º do CPC. Reafirmando a 

existência do processo em tramite na Justiça Especial, e por esta razão 

apresentou nessa oportunidade a planilha de cálculo semelhante a 

apresentada naqueles autos. (Id.4993759 ao Id.4993781) Despacho 

fundamentado no artigo 321 do CPC proferido no Id.9204128 informando 

da incompatibilidade dos pedidos formulados pela Autora com o rito 

executório, em razão da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade 

quanto aos débitos relativos a reforma/pintura do imóvel, que não foram 

instruídos com prova certa (nota fiscal, recibos, etc.), esclarecendo que o 

pleito na forma apresentada se enquadra em ação de conhecimento e não 

em ação de execução. Quanto aos pleitos exequendos (taxa de mudança 

e taxa de condomínio proporcional), foi determinado que a Requerente 

trouxesse aos autos os comprovantes de tais cobranças, tendo em vista 

a inexistência de valor específico no contrato exequendo, devendo a 

Autora apresentar nova a petição inicial com a formulação correta dos 

pedidos à luz dos artigos 798, 829 e 827 do CPC. Contudo, no Id.9490952 

e Id.9490986 a parte Autora reiterou os pedidos relativos as reformas e 

pinturas do imóvel, apresentando orçamentos dos serviços e ratificou na 

integra o pedido de penhora, avaliação e remoção do veículo ofertado em 

caução do contrato de locação, com fundamento jurídico nos artigos 

afetos ao processo de execução do CPC. Vieram-me conclusos. É o 

relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. De acordo com o artigo 319 e artigo 

320 do Código de Processo Civil, são requisitos da petição inicial os 

seguintes: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado 

civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação; e a 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Por esta razão, estabelece a Lei Processual que, em 

regra, a ausência dos requisitos elencados acima, resultam no 

indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução 

do mérito, desde que oportunizado à parte corrigir a irregularidade 

identificada pelo juízo (artigo 321 do mesmo Diploma Legal). No caso dos 

autos, a parte Autora inicialmente propôs em 12/12/2016 ação de despejo 

com pedido de rescisão contratual no mérito, que até o momento sequer 

teve a inicial recebida, tendo em vista que no curso preliminar de 

admissibilidade da inicial, houve a pretensão de se alterar o objeto da ação 

para execução. Contudo, a Requerente não adequou a petição inicial aos 

moldes do processo de execução, mesmo lhe sendo oportunizado de 

maneira pormenorizada, conforme se extrai do despacho do Id.9204128. 

Note que, foi determinado que a Autora apresentasse “nova petição 

inicial”, elaborando corretamente os pedidos com base nos institutos legais 

afetos ao rito do processo de execução, retirando os pedidos incertos, 

ilíquidos e inexequíveis (reformas e pintura), reformulando o pleito 

exequendo, sob os institutos legais correlatos (artigos 798, 829 e 827 do 

CPC), com a juntada dos comprovantes de cobrança e/ou recibos de 

pagamento das taxas de mudança e condomínio proporcional. Todavia, a 

Requerente apenas inseriu os dispositivos legais citados no despacho do 

Id.9204128, e ratificou na integra sua pretensão executória no tocante a 

reforma e pintura, os quais foi instruído com orçamentos e não com prova 

liquida e certa do débito; além disso, não juntou qualquer elemento de 

prova do débito das taxas executadas, reiterando o pedido de penhora do 

veículo dado em caução na locação. Tais incongruências, por si só, 

impõem o indeferimento da petição inicial dado a inépcia e não atendimento 

ao que dispõe o artigo 321 do CPC. Não obstante a isso, em consulta aos 

autos nº0030833.30.2014.811.0001 em tramite no 2º Juizado Especial 

Cível da Capital, pelo sistema PROJUD, é possível verificar que se trata de 
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ação de execução fundada no mesmo contrato de locação que subsidia 

esta demanda, de sorte que, além de configurar a conexão entre as 

demandas (artigo 55, §1º, inciso II do CPC), é evidente que o objeto desta 

ação representa prestação sucessiva do processo de execução ainda em 

tramite perante a justiça especial, carecendo esta demanda de interesse 

de agir. A propósito, saliento que, na execução em tramite no Juizado 

Especial, o veículo que a Requerente pretende penhora, avaliação e 

remoção, já foi penhorado naqueles autos e avaliado pelo valor de 

R$19.000,00 (dezenove mil reais), o que demonstra que o pedido 

sucessivo desta demanda, está garantido naquele feito, 

consubstanciando a ausência de justa causa para a propositura deste 

feito, já que a pretensão exequenda da Autora é unicamente a penhora, 

avaliação e remoção da caução. A par disso, considerando a contumácia 

da Requerente no tocante a adequação a causa de pedir, pedidos e 

documentos instrutórios da petição inicial, é inafastavel o indeferimento da 

petição inicial e consequente extinção do processo sem resolução do 

mérito. ANTE O EXPOSTO, recebo a emenda anexada ao Id.9490986 

(Id.9490952) e, nos termos do artigo 330, incisos I e IV e 485, I, ambos do 

CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Custas e despesas 

processuais pela parte Autora. Sem honorários tendo em vista a não 

angularização do feito. Preclusa a via recursal, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023137-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER LUCIO LEITE XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1023137-29.2016.8.11.0041(B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 12480501 manifestou concordância aos valores depositados pela parte 

Requerida ID. 12479104/12479111 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados no ID. 12479111 em favor 

da parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 12480501. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018547-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DA GUIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1018547-72.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, DANIEL ALVES DA GUIA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

11/10/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 8139861. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 9544883 arguindo em preliminar a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo 

da demanda e a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, e a ausência de comprovante de residência alegando 

ser requisito para fixação do foro. No mérito, defendeu pela improcedência 

do pedido inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data 

do fato, falta de nexo causal a inexistência de prova da invalidez. 

Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário 

mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP 

para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado à no 

ID: 10519291. Impugnação a contestação corroborado no ID: 11545516. 

Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 

que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR – AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora entende-se que, este não se faz indispensável para 

propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO. 1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC). 2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não acolho a 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 
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indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 8139861, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 10519291. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 10519291 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão intensa, perda de 75% (setenta e 

cinco por cento) da capacidade laborativa do ombro esquerdo, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no 

recurso representativo de controvérsia REsp. N. 1.479.809/SC (TEMA 

898), que definiu que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, DANIEL ALVES DA GUIA, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 11/10/2016 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1015021-97.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, FABRICIO BERNEGOZZI DE 

ALCANTARA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 08/02/2017 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 

7220436. A Requerida apresentou contestação no ID: 11337174 arguindo 

em preliminar a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda e a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a falta de nexo causal a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial realizado 

por perito judicial corroborado à no ID: 10931750. Impugnação a 

contestação corroborado no ID: 11466774. Os autos vieram conclusos 

para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de 

substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 7220436, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 10931750. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 
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indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta por cento), do teto 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 10931750 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão residual, perda de 10% (dez por 

cento) da capacidade laborativa do pé direito, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

proferido no recurso representativo de controvérsia REsp. N. 

1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, FABRICIO BERNEGOZZI DE 

ALCANTARA, a quantia de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco 

reais), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, 

inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

(INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 08/02/2017 

(Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1023026-45.2016.811.0041(p) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE ALUGUEL C/C 

INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE 

URGENCIA aventada por TREK TERRAPLANAGEM LTDA em desfavor de 

ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, alegando em síntese 

ser credor da Requerida da importância de R$ 1.456.003,34 (hum milhão, 

quatrocentos e cinquenta e seis mil, três reais e trinta e quatro centavos), 

decorrente da rescisão do contrato de locação de 13 caminhões 

basculantes levada a efeito em 22/06/2015. Relata sobre a existência de 

inúmeras demandas judiciais movidas em desfavor da empresa Requerida 

e que não obstante as inúmeras tentativas de receber o crédito de forma 

amigável não obtivera êxito. Afirma que a Requerida utilizava os 

caminhões locados para prestar serviços nas obras de construção da 

Usina Belo Monte, de responsabilidade do Consórcio Belo Monte, que por 

sua vez teria efetuado a retenção parcial de valores devidos à Requerida, 

a título de caução, como garantia de pagamento de eventuais débitos 

oriundos da prestação de serviços daquela com terceiros a fim de 

resguardar futuras cobranças. Pondera ainda, que a retenção de tais 

valores, segundo informações obtidas, perduraria somente por um prazo 

de 2 anos depois do encerrada a relação contratual, prazo este que 

estaria prestes a se encerrar e implicará na devolução dos valores retidos 

pelo Consórcio à Requerida. Ao final, requereu a concessão de tutela de 

urgência para o fim de bloquear o numerário retido pelo Consorcio Belo 

Monte como forma de assegurar parte do recebimento do seu crédito, bem 

ainda a exibição do contrato firmado entre o Consórcio e a Requerida, as 

medições mensais a ele(s) relativo(s), os valores eventualmente retidos 

pelo Consórcio em função desse(s) contratos, assim como quaisquer 

outras informações relevantes em relação ao(s) contrato(s); No mérito, 

pugnou pela procedência da ação, a fim de condenar a parte Requerida ao 

pagamento dos alugueis e acessórios devidos representados pelas 

medições mencionadas no corpo da inicial, além da condenação a 

indenização por danos causados aos caminhões locados. No id. 4677672 

foi proferida decisão concedendo parcialmente a tutela de urgência de 

natureza cautelar para determinar o arresto de eventual numerário 

existente em favor da Requerida junto a empresa Consórcio Belo Monte, 

até o valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). A 

Requerida apresentou contestação (id.n.7230757), requerendo em 

preliminar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o 

argumento que encontra-se em situação financeira precária. No mérito, 

alega que o preço mensal ajustado perfaz a importância de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) e não por mês/caminhão, consoante disposto na cláusula 

5ª do contrato, o que por si já demonstra a exorbitância das cobranças e 

afasta as alegações declinadas na exordial. Pondera acerca da 

improcedência do pedido de pagamento de desmobilização, diante do 

descumprimento contratual da parte Requerente ao retirar os caminhões 

antes do término do contrato porque já pleiteava a majoração do valor 

contratado. Ao final, requer improcedência da ação e a condenação da 

Requerente nas penas de litigância de má-fé, ante a alteração da verdade 

dos fatos e a cobrança de valores superior ao montante efetivamente 

devido, o qual reconhece a exata quantia de R$ 103.544,33 (cento e três 

mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos). Réplica 

no id n. 7955112. Decisão id.n.9050133, determinando o bloqueio de ativos 

financeiros pelo sistema Bacenjud nas contas da empresa Consórcio Belo 

Monte, diante do descumprimento da ordem judicial preferida no id.n. 

4677672. Na referida decisão foi determinado ainda a intimação das partes 

para especificarem as provas que eventualmente pretendessem produzir. 

A parte Requerente no id. n.9372893, apresentou manifestação quanto a 

necessidade do juiz delimitar as questões fáticas a serem provadas e as 

questões de direito relevantes para a decisão de mérito, para posterior 

indicação das provas a produzir. Alternativamente, elencou os pontos 

controvertidos e os fatos que entende incontroverso. Por sua vez, a 

Requerida embora intimada, não manifestou sobre a produção de provas. 

Na sequência, foi proferida decisão saneadora no id.n.10187759, 

postergando a análise do pedido de gratuidade para o mérito, indeferindo o 

pedido de desbloqueio e liberação dos valores arrestados no autos, 

fixando os pontos controvertidos e indeferindo o pedido de produção de 

prova oral formulado pela parte Autora. Decorrido o prazo previsto no §1º 

do artigo 357 do CPC, sem pedido de esclarecimentos ou ajustes pelas 

partes. É O NECESSÁRIO DECIDO A hipótese é de julgamento antecipado 

do pedido, na forma do art. 355, inciso I c/c 370 do CPC, comportando a 

matéria controvertida deslinde em função da prova documental já existente 

nos autos. Antes de adentrar ao mérito da demanda, imprescindível 

analisar o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte Requerida. 

Na hipótese, mesmo em se tratando de pessoa jurídica em regime de 

recuperação judicial, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no 

sentido de que "cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de 

recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em 

condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com 

as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgRg no REsp 

1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

19/03/2015, DJe 26/03/2015). Com efeito, o processo de recuperação 

judicial tem por finalidade viabilizar que a empresa supere crise econômica 

por que passa, providenciando maneiras de cumprimento de suas 

obrigações, logo, tal fato por si só não configura em miserabilidade 

econômica, notadamente quando inexiste sequer balanço patrimonial ou 

outro elemento de prova idôneo a demonstrar a insuficiência financeira. 

Ademais, a parte Requerida apenas juntou a declaração de imposto de 

renda da sócia Raquel Martens Menegol, que possui tão somente 1% (um 

por cento) da participação societária da empresa, o que a toda evidência 

não se mostra razoável. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade da 

justiça formulado pela parte Requerida. Passo a análise do mérito. No 

caso, o contrato firmado entre as partes tem por objeto a locação de 

caminhões tipo basculante, sem operador e combustível, pelo período de 

07 (sete) meses, iniciando-se a partir da assinatura do instrumento, 

16/01/2015. Infere-se do parágrafo primeiro da cláusula 5ª da avença que 

o valor ajustado no item “a”, R$ 20.000,00/mês, seria pago da seguinte 

forma: a) O período de medição será de 15 a 14 de cada mês, e o 

pagamento será efetuado todo dia 20 (vinte) do mês subsequente à 
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medição. b) O pagamento deverá ser efetuado na conta da LOCADORA 

no Banco do Brasil (001), Agência 0380-8 Conta Corrente 45-850-3. c) O 

atraso do pagamento do aluguel devido implicará no pagamento pela 

LOCATÁRIA à LOCADORA multa de 1,0% + juros de ,1.0% a.m. pro rata 

dia. (Atraso superior a 10 dias os equipamentos serão desmobilizados, 

cumprindo um aviso prévio de 20 dias) Como visto, inexiste na referida 

cláusula qualquer esclarecimento acerca do que consistiria esse “período 

de medição”, parâmetros e valores do que estaria sendo medido, para 

verificação da higidez do valor do débito. Anote-se, por oportuno que em 

contratos onde se estipula o pagamento da locação por “medição”, 

imperioso a especificação, como por exemplo, do número de horas por 

mês de utilização mínima dos veículos/equipamentos locados, bem ainda, 

se o caso, o valor da hora adicional. E pelo que se infere dos termos do 

instrumento firmado entre as partes, não há qualquer cláusula contratual 

que dispõe acerca dos valores cobrados por “medição”, ficando 

compreendido, portanto, que o pagamento da locação estaria fixado por 

número de caminhões. De outra sorte, a alegação da parte Autora quanto 

ao fato de ter sido quitado pela Requerida o lançamento da importância de 

R$ 254.600,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos reais), 

referente a primeira medição sem qualquer contestação dos valores, não 

merece acolhida, pelo simples fato que os documentos juntados no id 

n.4475878 sequer possuem assinatura ou rubrica de algum representante 

da parte Requerida, ou seja, foram produzidos unilateralmente. Nos termos 

do art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova compete ao 

Autor no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e, ao Réu, 

quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito 

daquele. A respeito do tema, Humberto Theodoro Júnior esclarece ("Curso 

de Direito Processual Civil", V. I, Forense, 22ª ed., p. 423): "Esse ônus 

consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos 

fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, 

nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há 

um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a 

causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do 

direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. 

Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o 

mesmo que fato inexistente.". No mesmo sentido, leciona Cândido Rangel 

Dinamarco: "O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da 

prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque 

o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso." 

("Instituições de Direito Processual Civil"; V. III. Ed. Melhoramentos; São 

Paulo; 2002; p. 73). Portanto, há de prevalecer a cláusula específica que 

dispõe acerca do pagamento de valor fixo mensal por caminhão, e não por 

medição conforme pretende a parte Autora, totalizando a importância de, 

totalizando a importância de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), 

por mês relativo a locação de 14 (quatorze) caminhões, tipo basculantes. 

Registro ainda, que embora previsto no contrato a locação de 14 

caminhões, a parte Autora declinou na exordial que somente foram 

disponibilizados 13 (treze) caminhões, de tal sorte, o cálculo do valor da 

locação deverá ter por base o respectivo número de veículos. No que se 

refere à cobrança dos valores relativos à mobilização, conforme previsto 

no parágrafo terceiro da cláusula quarta do contrato, inexiste negativa 

pela parte Requerida quanto ao montante devido, razão pela qual, procede 

a cobrança tão somente do valor estipulado em contrato no importe de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), e não de R$ 65.000,00 como pretende a parte 

Autora, já que a referida cláusula estipula expressamente a cobrança do 

custo por equipamento exclusivamente para a hipótese de desmobilização. 

Todavia, no que tange aos custos de desmobilização, defende a parte 

Requerida que em decorrência da rescisão antecipada do contrato tais 

valores seriam de responsabilidade exclusiva da parte Requerente. Ao 

seu turno, a parte Requerente alega que por conta da inadimplência da 

Requerida, na data de 22/06/2015 ambos teriam resolvido rescindir o 

contrato, ocasião em que foi realizada a vistoria dos caminhões e 

constatado que os mesmos apresentavam inúmeras irregularidades que 

afetavam o bom funcionamento. Ocorre que a despeito da inadimplência 

da Requerida ser incontroversa, tal fato por si já autorizava a rescisão da 

avença e por consequência a sua obrigação no pagamento dos custos 

com a desmobilização permanece hígida, perfazendo o valor de R$ 

32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais). Porém, o mesmo não se 

pode dizer com relação às despesas com a manutenção e correção de 

irregularidades nos caminhões, uma vez que no contrato há cláusula 

expressa imputando a responsabilidade da própria locadora quanto as 

manutenções preventivas, revisões dos equipamentos locados e do 

fornecimento de materiais, tais como pneus, sem qualquer ônus para a 

parte Requerida/locatária. (clausula oitava e cláusula décima). Nesse 

passo, não há se imputar à locatária/Requerida as despesas relacionadas 

na vistoria apontada pela parte Requerente. Com relação ao acréscimo de 

juros e correção monetária e multa sobre o valor do débito, entendo 

devido, nos termos do parágrafo segundo da cláusula décima primeira do 

contrato, todavia, a incidência da multa de 2% (dois por cento) e dos juros 

de 1% (um por cento) ao mês, pro-rata-die, deverão incidir sobre o valor 

mensal do aluguel, ante o afastamento da cobrança “por medição”. Por fim, 

com relação ao valor bloqueado nos autos por força da decisão proferida 

no id. n.9050133, em um primeiro momento o arresto cautelar mostrou-se 

como meio judicial plenamente aceitável, pois visava assegurar o 

recebimento da quantia devida, decorrente do não pagamento do contrato 

de locação Todavia, a parte Requerida ingressou com pedido de 

Recuperação Judicial que veio a ser deferido, sendo que naqueles autos 

consta o crédito da parte ora Requerente. Como é sabido, a jurisprudência 

da Corte Superior pacificou entendimento no sentido de que "os atos de 

execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou 

em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-lei nº 7.661/45 ou da Lei 

nº 11.101/05, devem ser realizados pelo juízo universal, ainda que 

ultrapassado o prazo de 180 dias de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, 

da última norma" (EDcl no CC 133.470/SP, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 

03/09/2015). Ademais, também já está consolidada a tese de que é do 

juízo falimentar a competência para os atos de constrição patrimonial da 

sociedade em processo de falência ou recuperação judicial, mesmo 

quanto aos créditos extraconcursais e quanto ao destino de penhoras 

anteriores ao deferimento da recuperação judicial, em razão do princípio 

da preservação da empresa. Confira-se o seguinte precedente: 

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUSTIÇA TRABALHISTA E JUÍZO 

FALIMENTAR - EXECUÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA - DEPÓSITO 

RECURSAL - LEVANTAMENTO - POSSÍVEL PREJUÍZO AOS DEMAIS 

CREDORES HABILITADOS - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO 

PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO R. JUÍZO UNIVERSAL DA 

FALÊNCIA. 1. A decretação da falência carreia ao juízo universal da 

falência a competência para distribuir o patrimônio da massa falida aos 

credores conforme as regras concursais da lei falimentar, inclusive, 

decidir acerca do destino dos depósitos recursais feitos no curso da 

reclamação trabalhista, ainda que anteriores à decretação da falência. 2. 

Por essa razão, após a quebra, é inviável o prosseguimento de atos de 

expropriação patrimonial em reclamações trabalhistas movidas contra a 

falida perante a Justiça do Trabalho. 3. Conflito conhecido para declarar a 

competência do r. juízo falimentar."(CC 101.477/SP, Rel. Ministro MASSAMI 

UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 12/05/2010) 

Partindo destas informações, é forçoso concluir que compete tão somente 

ao juízo falimentar intervir no acervo patrimonial da parte Requerida, razão 

pela qual, inviável o levantamento dos valores bloqueados nestes autos 

em favor de qualquer das partes até que sobrevenha decisão sobre a 

destinação da importância pelo juízo competente. Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

AÇÃO DE COBRANÇA interposta por TREK TERRAPLANAGEM LTDA para 

CONDENAR a parte Requerida ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E 

ENGENHARIA LTDA, ao pagamento do valor do aluguel mensal/por 

caminhão correspondente a 13 (treze) caminhões basculantes no importe 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada, vencidos nos meses de março/15, 

abril/15, maio/15, junho/15 e julho/15, totalizando R$ 1.300.000,00 (hum 

milhão e trezentos mil reais), os custos com a mobilização no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), custos com desmobilização no valor de R$ 

32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), todos acrescidos de multa 

de 2% (dois por cento), juros de 1% ao mês pro-rata-die e correção 

monetária (INPC) a partir do vencimento do débito. Oficie-se ao juízo da 1ª 

V a r a  C í v e l  d a  C o m a r c a  d e  C u i a b á ,  n o s  a u t o s 

n.1036259-75.2017.8.11.0041, onde foi deferido o processamento da 

recuperação judicial da empresa Requerida na data de 11/12/2017, 

encaminhando-se cópia das decisões proferidas nos id´s n.4677672, 

9050133, da presente sentença e do extrato da conta única vinculada, 

solicitando informações quanto a destinação dos valores que se 

encontram bloqueados nestes autos e serem remetidos àquele Juízo. Ante 

ao princípio da sucumbência, CONDENO, por fim, a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 
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que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos 

artigos 85, §2º e 86 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007971-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

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 23/07/18 12:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007984-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

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 23/07/18 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008603-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

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 23/07/18 09:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013597-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT0013028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA ZAMBOM BORSARI COUTO (EXECUTADO)

MAURICIO KIRCHESCH (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente/autora para juntar nos autos a guia e o 

comprovante de pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014128-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014128-72.2018.8.11.0041 AUTOR: LUDIVALDO DE 

OLIVEIRA BARBOSA RÉU: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO W Vistos. Considerando o teor das informações 

contidas na petição de Id. nº 13431458, RETORNEM à Secretaria da Vara 

para cumprimento do último decisum proferido. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de 

Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002977-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERMINIA LEITE DE FRANCA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA MARTINS DE MELO SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1002977-12.2018.8.11.0041 AUTOR: ERMINIA LEITE DE 

FRANCA RÉU: DIVINA MARTINS DE MELO SILVA W Vistos. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 

98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Tendo em vista as 

informações prestadas pela autora na petição de Id. nº 12562589, no 

sentido de que não dispõe do instrumento contratual firmado entre as 

partes, RECEBO a petição inicial. Assim, ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. Consigne-se, no instrumento de citação, que a parte 

requerida poderá evitar a rescisão da locação mediante depósito judicial 

do valor total apontado na exordial, acrescido dos eventuais aluguéis que 

vencerem no curso da lide, das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor do débito. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004866-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. A. (REQUERENTE)

I. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO)

VALBERTO MARCAL ALVES OAB - 528.493.761-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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AUTOS Nº 1004866-98.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ISADORA SOUSA 

ALVES, VINICIUS SOUSA ALVES REPRESENTANTE: VALBERTO MARCAL 

ALVES REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A W Vistos. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022662-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REALINO DA ROCHA BASTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ANGELO FERRARI (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022662-39.2017.8.11.0041 AUTOR: REALINO DA 

ROCHA BASTOS RÉU: MIGUEL ANGELO FERRARI W Vistos. Ante o novo 

endereço informado pela parte autora, REDESIGNE-SE a audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela 

parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1035863-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON GARCIA DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FARIA GARDIN OAB - MT8849/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE YUDI LUIZ ARANTES (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035863-98.2017.8.11.0041 AUTOR: MILTON GARCIA 

DE CASTRO RÉU: ALEXANDRE YUDI LUIZ ARANTES W Vistos. Ante o 

novo endereço informado pela parte autora , REDESIGNE-SE a audiência 

de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela 

parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013076-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. T. F. D. S. (REQUERENTE)

T. F. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FALEIROS DA SILVA OAB - MT0012568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013076-41.2018.8.11.0041 REQUERENTE LUCAS 

ROSSETO TREVISOL FALEIROS DA SILVA, TIAGO FALEIROS DE 

ANDRADE REQUERIDO AZUL LINHAS AEREAS W Vistos. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 16 de julho de 2018, ao 13h30min, 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). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Por fim, ressalto que, 

acaso não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014220-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. E. O. D. A. (AUTOR)

SOLANGE SIQUEIRA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1014220-50.2018.8.11.0041 AUTOR: SOLLENNY EDUARDA 

OLIVEIRA DE ARRUDA, SOLANGE SIQUEIRA DE ARRUDA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 
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98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014188-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1014188-45.2018.8.11.0041 AUTOR: PLASTIBRAS INDUSTRIA 

E COMERCIO LTDA RÉU: TIM CELULAR S.A. W Vistos. Ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010623-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LACERDA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT0009504A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA BARBATO DA SILVA OAB - MT0009633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (RÉU)

CONCEICAO JUNQUEIRA DE PADUA SESTI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT0008067A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010623-10.2017.8.11.0041 AUTOR: ANTONIO DE 

LACERDA JUNIOR RÉU: CONCEICAO JUNQUEIRA DE PADUA SESTI, 

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME K. SENTENÇA 1. 

Relatório: Trata-se de Ação Declaratória e Cominatória, com Pedido de 

Tutela de Urgência, ajuizada por Antônio de Lacerda Junior em face de 

Conceição Junqueira de Pádua Sesti e Alternativa Serviços 

Administrativos LTDA-ME, todos devidamente qualificados nos autos. 

Narra o autor que a requerida Conceição Junqueira foi empossada no 

cargo de Síndica do Condomínio Belluno em 20.01.2015, pelo biênio 

2015/2017, porém, vencido o período de gestão em 21.01.2017, ela não 

tomou providências para entrega do cargo, razão pela qual, um grupo de 

condôminos optou por fazer a convocação nos moldes legais, designando 

a data de 22.02.2017 para nova assembleia, especificamente para a 

deliberação sobre a nova gestão do Condomínio, visando eleição de 

síndico, subsíndico e membros do Conselho. Diz que diante da designação 

da mencionada assembleia para o dia 22.02.2017, ele (autor), mediante 

representação (“pois encontrava-se com problemas de saúde”), se 

habilitou ao encargo de Síndico, eis que na condição de proprietário e 

devidamente adimplente da unidade condominial, preenchia os requisitos 

para tanto. Aduz, todavia, que mesmo sendo candidato único, sem 

oposição e com sete votos favoráveis, não houve a concretização da sua 

eleição como síndico, a qual foi válida. Assevera, no entanto, que houve a 

“elegibilidade” dos demais membros que compunham sua chapa, como da 

subsíndica e membros do conselho, tendo constado na ata que, “a eleição 

do próximo dia 16/03 dar-se-á tão somente para o cargo de síndico e, em 

princípio, de um conselheiro fiscal”, bem como que ficou decidido “adiar a 

assembleia, pois o único interessado ao cargo de síndico não estava 

presente e solicitaram que ele venha e apresente os seus projetos para o 

mandato como síndico”. Frisa que os membros eleitos naquela 

oportunidade, como a subsíndica Maria Lucia Borralho, que foi eleita em 

votação aberta e à unanimidade, assim como os demais membros do 

conselho, condicionaram suas elegibilidades à manutenção dele (autor) 

como síndico na nova sessão designada. Descreve que, diante disso, 

houve a prorrogação do ato para, “mediante a presença do síndico eleito e 

do último membro do conselho, formalizar sua elegibilidade”, sendo essa a 

finalidade da nova assembleia, não fosse a intervenção prejudicial das 

requeridas que, a todo custo, tentaram impedir que tal ato se 

concretizasse porque sabiam que assim que ele assumisse o cargo, ia 

mandar “fazer auditoria nas contas do Condomínio e trocar a 

administradora”. Expõe, ainda, que mesmo tendo sido a assembleia 

devidamente convocada no prazo legal, “a ex-síndica” (requerida 

Conceição Junqueira) veio a apresentar 24 horas antes da data 

designada, suposta justificativa para não comparecimento à sessão e, 

com isso, “de forma leviana e ditatorial, trancou e levou consigo as chaves 

do saguão em que seria realizado a sessão, tentando impedir a realização 

do ato, como se sua ausência fosse por ventura desvalida-lo”. Continua o 

autor dizendo que, considerando que a chapa composta por ele já havia 

sido eleita em sua maioria, só tendo sido adiada a formalização mediante 

sua presença, a subsíndica eleita, dada a vacância do cargo de síndico, 

assumiu a presidência dos trabalhos e optou por dar continuidade. 

Prossegue dizendo que, aberta a sessão da assembleia do dia 

16.03.2018, constou em ata a sua candidatura, tendo ele exposto suas 

pretensões, sendo então eleito ao cargo de síndico com 14 votos, em 

unanimidade. Na sequência, nomeou-se o terceiro membro do conselho 

fiscal que até então vacante, Sr. Ricardo Pereira da Costa. Por 

conseguinte, afirma que na data de 16.03.2018 restou consolidado o ato 

de posse da nova gestão administrativa, pelo que enviou reiterados 

e-mails à requerida Conceição Junqueira, solicitando-lhe a entrega dos 

documentos do Condomínio, dentre eles, controle de receitas e despesas, 

balanços fiscais, controle de inadimplência, etc., mas não obteve nenhuma 

das solicitações atendidas. Aduz que ambas as requeridas, 

inconformadas com a nova gestão, optaram de forma unilateral e sem a 

anuência dos novos gestores, por convocar nova data para realização de 
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eleição de síndico, subsíndico e membros do conselho para o dia 

24.03.2017, mesmo cientes de que tal ato fora ultimado na assembleia 

anterior (16.03.17). No mérito, pediu para ser declarado síndico do 

Condomínio Belluno, acompanhado de sua chapa de administração eleita, 

dada a sua aprovação a unanimidade, “em duas Assembléias convocadas 

para essa finalidade, nas datas de 22/02/17 e 16/03/17”; e, ainda, que seja 

determinado o registro das atas pelo cartório competente. Inicial consta no 

Id. 5892577 – pg. 1/11. Em 17.04.2017 a tutela de urgência pugnada pelo 

autor foi deferida por este Juízo, sendo determinado que as requeridas 

providenciassem o registro das atas de assembleia dos dias 22.02.2017 e 

16.03.2017, respeitando a ordem cronológica de suas respectivas 

realizações, dando posse ao autor no cargo de síndico, até ulterior 

deliberação (Id. nº 6102446). As requeridas compareceram 

espontaneamente aos autos e pediram a reconsideração da decisão que 

concedeu a tutela de urgência. Diante das novas informações por elas 

trazidas, em 28.04.2017, este Juízo revogou a medida antecipatória (Ids. 

6603931 e 6153473). Em 23.05.2017 foi realizada audiência de 

conciliação, a qual restou infrutífera (Id. 7307543). Visando o deferimento 

da tutela pedida na exordial, o autor interpôs Agravo de Instrumento (Id. 

7341672). Em sede do Agravo de Instrumento, também restou indeferido o 

pedido antecipatório, tendo o d. Relator consignado que este Juízo poderia 

nomear representante provisório do condomínio (Id. 8019028). O autor 

informou que a síndica eleita no dia 24.03.2017, Srª Losangele Teles 

Rocha, manifestou expressamente seu desinteresse ao cargo, 

comunicando sua renúncia no grupo de moradores do Condomínio (Id. 

8022265). Posteriormente, as requeridas se manifestaram informando que 

o Condomínio estava sem administrador, pedindo autorização para 

registrar em cartório as atas das assembleias realizadas nos dias 

22.02.2017 e 24.03.2017, esta última declarando síndica a moradora 

Losangele Teles Rocha, ou que fosse prorrogado o mandato da requerida 

Conceição Junqueira (Id. 8066906). As requeridas apresentaram 

contestação (Id. 8147452, pg 1-11). Na contestação, sustentaram que a 

assembleia geral extraordinária realizada no dia 22.02.2017 (Id. 6605926), 

foi convocada com todas as formalidades legais, bem como atendendo as 

exigências da Convenção do Condomínio e, posteriormente, a assembleia 

agendada para o dia 16.03.2017 foi cancelada (Id. 6606410). Aduzem que 

referido cancelamento foi fixado no mural do Condomínio e enviado ao 

autor, na pessoa do seu representante, via e-mail, conforme comprovante 

anexo no Id. 6606636. Sustentam que, uma vez cancelada a reunião do 

dia 16.03.2017, jamais poderia ser extraído nesta data uma ata capaz de 

registrar as deliberações dos Condôminos, sendo apenas uma reunião 

entre alguns moradores representando somente a minoria. Segundo as 

requeridas, considerando que o autor não mora no Condomínio, 

objetivando evitar futuros questionamentos, enviaram e-mail ao seu 

representante, o advogado Alfredo José de Oliveira Gonzaga, informando 

o cancelamento da assembleia, por motivo de saúde da síndica. Dizem que 

mesmo ciente do cancelamento da assembleia do dia 16.03.2017, o Autor, 

juntamente com alguns moradores, alguns por procuração, cujas 

procurações não foram apresentadas à administração do Condomínio, 

realizaram uma reunião que a denominaram de Assembleia Geral 

Ordinária, secretariada por Alfredo José de Oliveira Gonzaga, 

representante do Autor, e lá proclamaram este como síndico. Descrevem 

que, se tivesse ocorrido, tal assembleia seria extraordinária, já que a 

ordinária ocorreu em dezembro/2016, conforme ata anexa no Id. 6606795 

- e, sequer está assinada pelos presentes naquela reunião, demonstrando 

também por tal motivo, sua nulidade. Com efeito, afirmam que o autor não 

foi eleito como síndico, não podendo exigir que lhe sejam transmitidos o 

cargo e nem os documentos do condomínio, tais como livros de atas, de 

registro de empregados, balancetes, etc. Prosseguem na peça 

contestatória dizendo que após superado o problema de saúde da síndica 

(requerida Conceição Junqueira), esta convocou nova assembleia para o 

dia 24.03.2017, visando atender as exigências da Convenção do 

Condomínio, bem como as deliberações das assembleias dos dias 

15.12.2016 e 22.02.2017, a fim de eleger, em definitivo, a nova 

administração para o biênio 2017/2019. Dizem que iniciada a assembleia 

do dia 24.03.2017, com a presença do autor e também de seu 

representante, restou aprovado que a presidência seria exercida pela 

moradora Losângele Teles Rocha. Porém, a ata anexada aos autos pelo 

autor sobre tal assembleia não corresponde aos fatos ocorridos, tanto 

que, tal documento não registrou o ocorrido no início dos trabalhos, 

quando o autor pretendia registrar tudo em áudio e vídeo, e também não 

contém a assinatura de nenhum dos participantes do ato, como presidente 

dos trabalhos, secretário e síndica. Afirmam que naquela oportunidade 

(24.03.2017), o autor, confiante na sua eleição, fez sua campanha 

expondo aos presentes sua plataforma de gestão, conforme consta na 

ata, porém, retirou sua candidatura no momento da votação, alegando já 

ter sido eleito síndico na data de 16.03.2017. Pugnaram, assim, que os 

pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes. Em 

13.06.2017, tendo em vista a necessidade de gerência condominial, 

administração das contas e condução dos serviços prestados pelos 

funcionários, este Juízo prorrogou, provisoriamente, o mandato da 

requerida Conceição Junqueira (8147459). O autor apresentou 

impugnação à contestação (Id. 9393726). As partes foram intimadas para 

especificar provas (Id. 10129591). As requeridas se manifestaram no 

sentido de que os documentos anexados aos autos são suficientes para 

comprovação dos fatos por elas relatados, mas, se necessário, seriam 

demonstrados por testemunhas, as quais arrolou (Id. 10242419). O autor, 

por sua vez, diz pretender apenas e tão somente demonstrar a 

regularidade das duas assembleias que o elegeram síndico, bem como, os 

ilícitos até então praticados pelas requeridas, estando suas pretensões 

embasadas nas normas internas do Condomínio (Id. 10323846). 

Posteriormente, o autor se manifestou para explanar sobre a existência de 

problemas na administração do condomínio e insatisfação de alguns 

moradores, pedindo, assim, ou a designação de audiência de instrução, ou 

o julgamento antecipado da lide, objetivando um resultado célere (Id. 

11520120). Novamente, o autor se manifestou, insurgindo-se contra a 

manutenção da requerida Conceição Junqueira como síndica provisória, 

pugnando pela convocação de nova assembleia para eleições diretas (Id. 

11749648). O agravo de instrumento interposto pelo autor foi desprovido 

(Id. 11796972). Em análise às manifestações do autor, este Juízo 

determinou a intimação das partes para manifestarem sobre a 

possibilidade de acordo, na hipótese de ser deferida autorização para 

registro de novas atas de assembleias do condomínio, permitindo nova 

eleição. Com isso, as partes se manifestaram, sem, contudo, chegarem a 

um consenso (Ids. 11809243, 11915078, 12003135, 12059450). 

Sobrevieram informações indicando que a requerida Conceição Junqueira 

se mudaria do Condomínio no dia 20.05.2018 e, portanto, não poderia 

continuar a exercer o cargo de síndica provisória (Ids. 13066812, 

13075980). Em 18.05.2018 este Juízo decidiu pela nomeação provisória ao 

cargo de síndico algum representante a ser indicado pela administradora 

requerida, Alternativa Serviços Administrativos. Porém, as partes 

aduziram tal impossibilidade, pois, tal empresa já não exerce auxílio na 

administração do condomínio (Ids. 13291640, 13370192 e 13395849). 

Veio-me concluso. É o relatório. DECIDO. 2. Fundamentação. Compulsando 

detidamente os autos, verifico que todas as informações e documentos 

trazidos pelas partes mostram-se suficientes para compreensão e 

julgamento da lide, não havendo necessidade de oitiva de testemunhas 

nem dilação probatória. Com efeito, respeitados os termos do artigo 12 do 

Código de Processo Civil, anoto que cabível o julgamento antecipado da 

presente lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Inexistindo preliminar ou prejudicial de mérito a ser sanada, passo à 

apreciação do mérito. 3. Mérito: Pela narrativa das partes, é fato 

incontroverso que a requerida Conceição Junqueira foi eleita síndica do 

Condomínio Belluno em 20.01.2015, para exercer o cargo durante o biênio 

2015/2017. Todavia, em 15.12.2016, quando foi realizada a assembleia 

ordinária destinada à prestação de contas do período de dezembro/2015 a 

novembro/2016, bem como à eleição dos novos integrantes da chapa 

administrativa para assumir no biênio 2017/2019, o ato não se concretizou 

devido a divergências sobre a possibilidade ou não da requerida 

Conceição Junqueira ser reeleita ao cargo. Na oportunidade, a maioria dos 

condôminos participantes concordaram em adiar a pauta para o dia 

15.02.2017. Tais fatos a respeito da assembleia ordinária do dia 

15.12.2016 são comprovados pela ata juntada pelas requeridas no Id. nº 

6606795, do dia 23.04.2017. Consequentemente, o mandato da requerida 

Conceição Junqueira que se encerraria em dezembro/2016 restou 

prorrogado até ultimadas as novas eleições. Regularmente convocada, a 

reunião da assembleia extraordinária se realizou em 15.02.2017, conforme 

previsto, momento em que se iniciou o principal ponto de divergência entre 

as partes e objeto da lide. A ata da supracitada reunião foi juntada pelo 

autor no Id. 5892524, mas mostra-se relativamente ilegível. Porém, o 

mesmo documento foi juntado pelas requeridas no Id. 6605926, o qual está 

legível. Passo, pois, a transcrever partes de tal ata, por se tratarem de 

apontamentos decisivos para a compreensão dos fatos: 1. “Foi 

perguntado a todos os presentes se havia alguém interessado ao cargo 
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de sindico, o senhor Alfredo disse que seu cliente Antônio de Lacerda 

Junior tem a intenção, porém por motivo de saúde não pode comparecer a 

assembleia”. (...) 2 - “O Senhor Everson disse que desconhece a 

possibilidade de candidatura por representação em nível de assembleia 

condominial e solicitou a representante da administradora, que consulte o 

jurídico para ver qual a legalidade desse procedimento, mas frisou que 

desconhece essa possibilidade”. 3 - “A seguir a senhora Laila informou 

que na assembleia do dia 15/12/2016 o senhor Vinicius representante do 

apartamento 504 foi candidato a síndico e também por representação por 

procuração o Senhor Antônio de Lacerda do apartamento 603 foi 

candidato a subsíndico, sendo que a assembleia deliberou contrária a 

eleição solicitando e dando um prazo maior para que os dois montassem a 

chapa e nesta assembleia estivessem presentes”. (...) 4 - “..., se 

candidatou para o cargo de Subsíndica a Sra. Maria Lúcia Borralho 

(representante do apartamento 304), com a condição de assumir o cargo 

somente se o candidato a síndico Sr. Antônio de Lacerda Júnior fosse 

eleito nas novas eleições; fez-se consignar que, caso contrário, iria a 

mesma renunciar sua nomeação; a votação foi aberta e por unanimidade a 

Sra. Maria Lúcia Borralho foi eleita nova Subsíndica para a próxima 

gestão. Ainda, em continuidade, quanto a eleição do Conselho fiscal houve 

dois candidatos; o Sr. Marcelo, apartamento 302, atual membro do 

conselho e o Sr. Everson Zuliani de Brito, representante de seis 

apartamentos, que se candidataram na condição de suplentes, no qual 

exercerão caso não se candidatem novos proprietários conselheiros na 

vindoura assembleia, o que também votado e aprovado à unanimidade”. 

(...) 5 - “O senhor Alfredo disse que o senhor Antônio não se faz presente 

por motivo de saúde e que ele não é uma figura desconhecida no 

condomínio e pediu que constasse na ata que por inexistência de 

impeditivo legal no código civil, na Convenção do condomínio e legislação 

Condominial, respeita-se a consulta que será realizada reafirmando-se a 

disponibilidade do seu nome, e que o senhor Antônio iria dizer qual seria 

sua proposta de trabalho no dia da sua posse como sindico, caso for 

eleito nesta assembleia”. (...) 6 - “O Senhor Everson consultou aos 

presentes e aceitaram levando em votação o nome do Senhor Antonio 

Lacerda do apartamento 603 para o cargo de sindico, perguntou aos 

moradores presentes quem concordava com o nome dele para o cargo, 

tendo sete votos a favor da candidatura do senhor Antônio e sete votos 

contrários e uma abstenção, ficando então decidido adiar a assembleia, 

pois o único interessado ao cargo de sindico Antônio Lacerda, não estava 

presente e solicitaram que ele venha e apresente os seus projetos para o 

mandato como síndico”. 7 – “A seguir o Senhor Everson solicitou que 

conste em ata que a sindica permaneça respondendo civil e criminalmente 

pelo condomínio até que se faça uma nova assembleia, registre a ata e 

que a documentação esteja toda regularizada no banco, após algumas 

sugestões ficou decidida a data de 16/03/2017 com a mesma pauta, sendo 

que no edital será colocado que quem deseja recorrer ao cargo que envie 

a proposta para a administradora, lembrando que o síndico tem que ter seu 

nome apto para abertura de conta junto à instituição bancária...”. 8 – “O 

advogado Alfredo disse que ira levar para o seu cliente Antônio Lacerda o 

seguinte, que se ele quer manter seu nome como candidato que 

compareça a próxima assembleia e traga sua proposta de trabalho. Após 

algumas sugestões foi solicitado, que retire a necessidade de consulta 

acima mencionada, aprovada por todos. Sendo assim, a eleição do 

próximo dia 16/3 dar-se-á tão somente para o cargo de sindico e, em 

principio, de um conselheiro fiscal...”. Conforme afirmações trazidas pelo 

autor na inicial, na impugnação à contestação e manifestações posteriores 

(Ids. 11915078 e 9393726), tem-se que ele sustenta ter sido eleito ao 

cargo de síndico em duas oportunidades, nas assembleias dos dias 

22.02.2017 e 16.03.2017. Todavia, relativamente à assembleia do dia 

22.02.2017, a correta interpretação da leitura da ata não permite 

chegar-se à conclusão de que o autor foi eleito. Isso porque, consoante 

trecho 1 acima transcrito, no dia 22.02.2017 o autor não compareceu à 

reunião, mas se fez representar por procurador, o Sr. “Alfredo”, o qual 

manifestou que seu cliente era candidato ao cargo de síndico. Com isso, 

iniciou-se um impasse para saber se uma candidatura poderia se dar por 

representante legal ou não. Após algumas ponderações, o “Sr. Everson” 

consultou aos moradores e estes decidiram pela aceitação da 

candidatura, sendo o nome do autor levado à votação. O autor teve sete 

votos favoráveis e sete contrários. Enquanto isso, a Sra. Maria Lúcia 

Borralho, por unanimidade, foi eleita ao cargo de subsíndica. Contudo, ela 

fez consignar em ata que só assumiria o cargo se o autor fosse eleito 

síndico “nas novas eleições”. A menção às “novas eleições” ocorreu 

porque, em razão do empate na votação do nome do autor, os moradores 

decidiram adiar para uma próxima data a eleição ao cargo de síndico, 

solicitando que aquele comparecesse pessoalmente e apresentasse suas 

propostas. Dito isso, é evidente que o autor não foi eleito na assembleia do 

dia 22.02.2018, tanto que o seu próprio representante legal fez constar 

que iria levar-lhe a informação de que se “ele quer manter seu nome como 

candidato que compareça a próxima assembleia e traga sua proposta de 

trabalho”. Após o adiamento da eleição para novo síndico, frise-se que 

constou em ata que a ora requerida Conceição Junqueira continuaria a 

“responder” pelo condomínio, bem como que a nova eleição se daria em 

16.03 (2017), para os cargos de síndico e de um conselheiro fiscal. No 

que diz respeito à assembleia designada para o dia 16.03.2017, é fato 

incontroverso que o autor compareceu ao condomínio e, em razão da 

ausência da requerida Conceição Junqueira, a Sra. Maria Lúcia Borralho 

“assumiu a presidência dos trabalhos e optou por dar continuidade”. Na 

ocasião, diz o autor ter sido eleito de forma unânime, com 14 votos. 

Segundo afirma o autor, tal iniciativa se deu porque a sua chapa já estava 

eleita e, a sessão anterior só foi adiada para “formalização mediante sua 

presença”. A partir daí, tem-se nova controvérsia, pois as requeridas 

aduzem a nulidade da reunião do dia 16.03.2018, em que o autor afirma ter 

sido “novamente” eleito. Tenho que assiste razão às requeridas. Ora, 

conforme constou na ata do dia 22.02.2017, a Sra. Maria Lúcia Borralho 

só aceitaria tomar posse ao cargo de subsíndica, se o autor fosse eleito a 

síndico nas “novas eleições”. Tal postura da Srª Maria Lúcia Borralho, que 

se tornou pública e aceita perante os condôminos, impôs uma condição 

futura e incerta à efetivação de sua eleição como subsíndica. 

Consequentemente, por uma questão de dedução lógica, enquanto o nome 

do autor não fosse levado a outra votação e fosse efetivamente eleito 

pela maioria (o que não ocorreu em 22.02.2017), a Srª Maria Lúcia 

Borralho não poderia assumir o cargo para o qual ela foi eleita. E, por 

ocasião da reunião do dia 16.03.2018, ocorreu justamente o contrário da 

ordem a ser respeitada face a condicionante existente, pois a Srª Maria 

Lúcia Borralho, antes do autor ser eleito, se assumiu como subsíndica, 

declarou a vacância do cargo de síndica (pela ausência da requerida 

Conceição), dando assim aberta a sessão. Aberta a sessão, levou-se o 

nome do autor à votação. Registro que embora a Srª Maria Lúcia Borralho 

tenha colocado aludida condicionante por vontade própria e livre iniciativa, 

considerando que tal conduta foi assumida perante os condôminos 

votantes do dia 22.02.2017 e estes a aceitaram, pode-se dizer que houve 

a pactuação de uma obrigação da modalidade “condicional”, cuja definição 

está no art. 121, do Código Civil: “Considera-se condição a cláusula que, 

derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do 

negócio jurídico a evento futuro e incerto”. Nas palavras do jurista Carlos 

Roberto Gonçalves: “Condição é o acontecimento futuro e incerto de que 

depende a eficácia do negócio jurídico (CC, art. 121). Da sua ocorrência 

depende o nascimento ou a extinção de um direito. Sob o aspecto formal, 

apresenta-se inserida nas disposições escritas do negócio jurídico, razão 

por que muitas vezes se define como a cláusula que subordina o efeito do 

ato jurídico a evento futuro e incerto”[1]. Da analogia feita com a 

modalidade de obrigação condicional, resta claro que para a Srª Maria 

Lúcia Borralho ficar autorizada a assumir o cargo de subsíndica e praticar 

atos como tal, tanto em razão de sua vontade manifestada quanto em 

razão da anuência dos condôminos, era preciso que se concretizasse 

determinado acontecimento futuro e incerto, qual seja, a votação do nome 

do autor, bem como que a maioria dos votos lhes fossem favoráveis 

(incerto). Em verdade, quando na reunião do dia 22.02.2017 os 

condôminos decidiram que a requerida Conceição Junqueira continuaria 

como síndica até as novas eleições se ultimarem, bem como que a Srª 

Maria Lúcia Borralho só tomaria posse como subsíndica na hipótese do 

autor ser eleito, o cargo de subsíndico(a) restava temporariamente vago. 

Em síntese, a Srª Maria Lúcia Borralho não possuía legitimidade para abrir 

a sessão do dia 16.03.2018. Outrossim, não tem razão o autor quando diz 

que a sessão anterior (22.02.2017) só foi adiada para “formalização 

mediante sua presença”. Na verdade, as deliberações constantes em ata 

não traduzem que bastaria ao autor se fazer presente na nova assembleia 

e, então, ser declarado síndico, mas sim que, inclusive para manter-se 

como candidato ele deveria se fazer presente. Após, estando presente o 

autor pessoalmente e não só por representante como antes, os 

condôminos votariam novamente para dizer se o elegeriam ao cargo de 

síndico. Esta foi a vontade expressada pela maioria dos condôminos 

votantes na reunião do dia 22.02.2017. Há que se ressaltar outros vícios 

da reunião aberta em 16.03.2018, pois constou que se tratava de uma 
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assembleia ordinária, mas na verdade não poderia ser, pois a ordinária se 

deu na data regular de 15.12.2016. Logo, as reuniões posteriormente 

remarcadas para concretizar a eleição de síndico só poderiam ser 

extraordinárias. Ainda, a ata do dia 16.03.2018 que o autor apresentou 

nos Ids. 5892525 e 5892586, não contêm as assinaturas de nenhum dos 

presentes. Além disso, não foram juntadas as procurações que 

autorizavam o Sr. “Everson Zuliani” representar os condôminos dos 

apartamentos 902, 702, 203, 204, 402, 1001, 1004, 502 e 603. Tais vícios 

também comprometam a validade da reunião do dia 16.03.2018. Pois bem. 

Para além da não legitimidade da Srª Maria Lúcia Borralho para abrir a 

sessão do dia 16.03.2018, conforme razões expostas, impõe-se também 

reconhecer que tal sessão não poderia ocorrer dado seu cancelamento. A 

requerida Conceição Junqueira comprovou nos autos que, no dia 

15.03.2017, afixou comunicado no condomínio acerca do adiamento da 

assembleia do dia 16.03.2017, por motivos particulares de saúde, bem 

como informando que a solenidade seria convocada para a semana 

seguinte (Id. 6606410). Juntou atestado de consulta médica ocorrida em 

16.03.2017 (Id. 6606410). Da mesma forma, comprovou que no dia 

15.03.2017 enviou e-mail ao representante do autor sobre tal adiamento 

(Id. 6606636). Se o autor não reside no condomínio e na reunião do dia 

22.02.2017 se fez representar por procurador, deve-se presumir a boa-fé 

no ato das requeridas ao enviarem e-mail ao seu representante legal para 

informar-lhe o cancelamento da reunião do dia 16.03.2017, conforme 

comprovado no Id. 6606636. Tal comunicado de cancelamento se deu no 

dia 15.03.2017, foi estendido aos demais condôminos por cartaz (Id. 

6606410), sendo que não há nenhum impeditivo legal previsto no 

Regimento Interno ou na Convenção do Condomínio que vede adiar-se, 24 

horas antes, a sessão anteriormente designada (Ids. 6607368 e 6607502). 

Ademais, conforme prevê o art. 1.348, do Código Civil: Art. 1.348. 

“Compete ao síndico: I - convocar a assembléia dos condôminos”. Nesse 

mesmo sentido dispõe o art. 7º do Regimento Interno do Condomínio, que 

diz: “Ao síndico compete, conforme o disposto no artigo 1348, do Código 

Civil: 1) Convocar a Assembléia dos condôminos, sejam elas Ordinárias ou 

Extraordinárias”. Com efeito, considerando a competência do síndico para 

convocar as assembleias, caso não concordassem com o adiamento da 

sessão do dia 16.03.2017, caberia ao autor e aos demais participantes da 

reunião daquele dia, havendo o quórum adequado, convocar outra data 

para a Assembleia Geral Extraordinária – fazendo-se as devidas 

comunicações posteriores. Sobre isso dispõe o art. 8 da Convenção do 

Condomínio: Art. 8 – “Poderão haver Assembléias Gerais Extraordinárias, 

convocadas pelo síndico ou por condôminos que representem, no mínimo, 

1/4 (um quarto) das frações ideais do condomínio, sempre que os 

interesses gerais exigirem”. É certo que não poderiam os participantes da 

reunião do dia 16.03.2017 – após discordarem da síndica, declararem 

instalada a assembleia extraordinária. Isso porque, a promoveram à revelia 

dos demais condôminos que já haviam sido avisados do seu cancelamento 

e, inclusive, estavam convocados para o dia 24.03.2017. Outra não pode 

ser a interpretação acerca da invalidade da ata do dia 16.03.2017, face a 

previsão contida no art. 1.354, do Código Civil, que diz: Art. 1.354. “A 

assembléia não poderá deliberar se todos os condôminos não forem 

convocados para a reunião”. Aliás, conforme se vê da ata da assembleia 

ocorrida posteriormente, dia 24.03.2017 – Id. 6607096, a moradora Lisa de 

Aquino Póvoas (apto 504) fez constar que se sentiu tolhida no seu direito 

de voto ao saber da suposta eleição ocorrida em 16.03.2017, pois viu no 

elevador comunicado sobre seu cancelamento. Registre-se que, na 

mesma ata do dia 24.03.2017, dois moradores discordaram da atitude da 

subsíndica eleita (Srª Maria Lúcia) que, no dia 16.03.2017, assumiu o 

cargo antes de ser concretizada a eleição do ora autor, pois isso foi 

contrário às deliberações da assembleia do dia 22.02.2017, o que 

corrobora com o Juízo de valor explicitado em linhas anteriores sobre tal 

ato. Nesta linha de raciocínio, cumpre destacar que o art. 5º, inciso II da 

Convenção do Condomínio prevê que “dos atos do síndico cabe recurso à 

Assembléia, vigorando, todavia, as decisões do síndico até deliberação 

em contrário da mesma”. Por conseguinte, estava vigorando o ato de 

cancelamento comunicado pela síndica em exercício e, não houve ato 

formal convocado para que a assembleia o tornasse superado, até porque 

não havia necessidade, pois não houve omissão daquela, tanto que o 

cancelamento foi acompanhado de nova data. Disso decorre que, a 

reunião ocorrida no dia 16.03.2017 é inválida. Por outro lado, a assembleia 

extraordinária do dia 24.03.2017 é perfeitamente válida, ocasião em que 

foi eleita ao cargo de síndica a Srª Losangele Teles Rocha. Considerando 

que no decorrer da demanda, a síndica eleita para o biênio 2017/2019 

(Losangele Teles Rocha) comunicou renúncia, caberá agora à assembleia 

devidamente convocada e comunicada decidir sobre a administração do 

Condomínio Belluno, respeitadas as normas internas e legislação em vigor. 

3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. 

CONDENO a parte autora a pagar as custas processuais e os honorários 

advocatícios, estes fixados de forma equitativa em R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), dado o baixo valor atribuído à causa, nos termos do §8º do art. 85 

do Código de Processo Civil. Ad cautelam, em razão das últimas 

informações trazidas pelas partes, retifico a decisão constante no Id. 

13291640, a fim de que, enquanto não realizada assembleia, autorizar que 

o Condomínio seja representado provisoriamente por pessoa a ser 

indicada pela atual empresa administradora – Emika Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. 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, 04 de Junho de 

2018. P. R. I. C. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro, volume 2. Teoria 

Geral das Obrigações, 8. ed., p. 198. São Paulo: Saraiva, 2011.
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Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT0008067A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010623-10.2017.8.11.0041 AUTOR: ANTONIO DE 

LACERDA JUNIOR RÉU: CONCEICAO JUNQUEIRA DE PADUA SESTI, 

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME K. SENTENÇA 1. 

Relatório: Trata-se de Ação Declaratória e Cominatória, com Pedido de 

Tutela de Urgência, ajuizada por Antônio de Lacerda Junior em face de 

Conceição Junqueira de Pádua Sesti e Alternativa Serviços 

Administrativos LTDA-ME, todos devidamente qualificados nos autos. 

Narra o autor que a requerida Conceição Junqueira foi empossada no 

cargo de Síndica do Condomínio Belluno em 20.01.2015, pelo biênio 

2015/2017, porém, vencido o período de gestão em 21.01.2017, ela não 

tomou providências para entrega do cargo, razão pela qual, um grupo de 

condôminos optou por fazer a convocação nos moldes legais, designando 

a data de 22.02.2017 para nova assembleia, especificamente para a 

deliberação sobre a nova gestão do Condomínio, visando eleição de 

síndico, subsíndico e membros do Conselho. Diz que diante da designação 

da mencionada assembleia para o dia 22.02.2017, ele (autor), mediante 

representação (“pois encontrava-se com problemas de saúde”), se 

habilitou ao encargo de Síndico, eis que na condição de proprietário e 

devidamente adimplente da unidade condominial, preenchia os requisitos 

para tanto. Aduz, todavia, que mesmo sendo candidato único, sem 

oposição e com sete votos favoráveis, não houve a concretização da sua 

eleição como síndico, a qual foi válida. Assevera, no entanto, que houve a 

“elegibilidade” dos demais membros que compunham sua chapa, como da 

subsíndica e membros do conselho, tendo constado na ata que, “a eleição 

do próximo dia 16/03 dar-se-á tão somente para o cargo de síndico e, em 

princípio, de um conselheiro fiscal”, bem como que ficou decidido “adiar a 

assembleia, pois o único interessado ao cargo de síndico não estava 

presente e solicitaram que ele venha e apresente os seus projetos para o 

mandato como síndico”. Frisa que os membros eleitos naquela 

oportunidade, como a subsíndica Maria Lucia Borralho, que foi eleita em 

votação aberta e à unanimidade, assim como os demais membros do 

conselho, condicionaram suas elegibilidades à manutenção dele (autor) 

como síndico na nova sessão designada. Descreve que, diante disso, 

houve a prorrogação do ato para, “mediante a presença do síndico eleito e 

do último membro do conselho, formalizar sua elegibilidade”, sendo essa a 

finalidade da nova assembleia, não fosse a intervenção prejudicial das 

requeridas que, a todo custo, tentaram impedir que tal ato se 

concretizasse porque sabiam que assim que ele assumisse o cargo, ia 
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mandar “fazer auditoria nas contas do Condomínio e trocar a 

administradora”. Expõe, ainda, que mesmo tendo sido a assembleia 

devidamente convocada no prazo legal, “a ex-síndica” (requerida 

Conceição Junqueira) veio a apresentar 24 horas antes da data 

designada, suposta justificativa para não comparecimento à sessão e, 

com isso, “de forma leviana e ditatorial, trancou e levou consigo as chaves 

do saguão em que seria realizado a sessão, tentando impedir a realização 

do ato, como se sua ausência fosse por ventura desvalida-lo”. Continua o 

autor dizendo que, considerando que a chapa composta por ele já havia 

sido eleita em sua maioria, só tendo sido adiada a formalização mediante 

sua presença, a subsíndica eleita, dada a vacância do cargo de síndico, 

assumiu a presidência dos trabalhos e optou por dar continuidade. 

Prossegue dizendo que, aberta a sessão da assembleia do dia 

16.03.2018, constou em ata a sua candidatura, tendo ele exposto suas 

pretensões, sendo então eleito ao cargo de síndico com 14 votos, em 

unanimidade. Na sequência, nomeou-se o terceiro membro do conselho 

fiscal que até então vacante, Sr. Ricardo Pereira da Costa. Por 

conseguinte, afirma que na data de 16.03.2018 restou consolidado o ato 

de posse da nova gestão administrativa, pelo que enviou reiterados 

e-mails à requerida Conceição Junqueira, solicitando-lhe a entrega dos 

documentos do Condomínio, dentre eles, controle de receitas e despesas, 

balanços fiscais, controle de inadimplência, etc., mas não obteve nenhuma 

das solicitações atendidas. Aduz que ambas as requeridas, 

inconformadas com a nova gestão, optaram de forma unilateral e sem a 

anuência dos novos gestores, por convocar nova data para realização de 

eleição de síndico, subsíndico e membros do conselho para o dia 

24.03.2017, mesmo cientes de que tal ato fora ultimado na assembleia 

anterior (16.03.17). No mérito, pediu para ser declarado síndico do 

Condomínio Belluno, acompanhado de sua chapa de administração eleita, 

dada a sua aprovação a unanimidade, “em duas Assembléias convocadas 

para essa finalidade, nas datas de 22/02/17 e 16/03/17”; e, ainda, que seja 

determinado o registro das atas pelo cartório competente. Inicial consta no 

Id. 5892577 – pg. 1/11. Em 17.04.2017 a tutela de urgência pugnada pelo 

autor foi deferida por este Juízo, sendo determinado que as requeridas 

providenciassem o registro das atas de assembleia dos dias 22.02.2017 e 

16.03.2017, respeitando a ordem cronológica de suas respectivas 

realizações, dando posse ao autor no cargo de síndico, até ulterior 

deliberação (Id. nº 6102446). As requeridas compareceram 

espontaneamente aos autos e pediram a reconsideração da decisão que 

concedeu a tutela de urgência. Diante das novas informações por elas 

trazidas, em 28.04.2017, este Juízo revogou a medida antecipatória (Ids. 

6603931 e 6153473). Em 23.05.2017 foi realizada audiência de 

conciliação, a qual restou infrutífera (Id. 7307543). Visando o deferimento 

da tutela pedida na exordial, o autor interpôs Agravo de Instrumento (Id. 

7341672). Em sede do Agravo de Instrumento, também restou indeferido o 

pedido antecipatório, tendo o d. Relator consignado que este Juízo poderia 

nomear representante provisório do condomínio (Id. 8019028). O autor 

informou que a síndica eleita no dia 24.03.2017, Srª Losangele Teles 

Rocha, manifestou expressamente seu desinteresse ao cargo, 

comunicando sua renúncia no grupo de moradores do Condomínio (Id. 

8022265). Posteriormente, as requeridas se manifestaram informando que 

o Condomínio estava sem administrador, pedindo autorização para 

registrar em cartório as atas das assembleias realizadas nos dias 

22.02.2017 e 24.03.2017, esta última declarando síndica a moradora 

Losangele Teles Rocha, ou que fosse prorrogado o mandato da requerida 

Conceição Junqueira (Id. 8066906). As requeridas apresentaram 

contestação (Id. 8147452, pg 1-11). Na contestação, sustentaram que a 

assembleia geral extraordinária realizada no dia 22.02.2017 (Id. 6605926), 

foi convocada com todas as formalidades legais, bem como atendendo as 

exigências da Convenção do Condomínio e, posteriormente, a assembleia 

agendada para o dia 16.03.2017 foi cancelada (Id. 6606410). Aduzem que 

referido cancelamento foi fixado no mural do Condomínio e enviado ao 

autor, na pessoa do seu representante, via e-mail, conforme comprovante 

anexo no Id. 6606636. Sustentam que, uma vez cancelada a reunião do 

dia 16.03.2017, jamais poderia ser extraído nesta data uma ata capaz de 

registrar as deliberações dos Condôminos, sendo apenas uma reunião 

entre alguns moradores representando somente a minoria. Segundo as 

requeridas, considerando que o autor não mora no Condomínio, 

objetivando evitar futuros questionamentos, enviaram e-mail ao seu 

representante, o advogado Alfredo José de Oliveira Gonzaga, informando 

o cancelamento da assembleia, por motivo de saúde da síndica. Dizem que 

mesmo ciente do cancelamento da assembleia do dia 16.03.2017, o Autor, 

juntamente com alguns moradores, alguns por procuração, cujas 

procurações não foram apresentadas à administração do Condomínio, 

realizaram uma reunião que a denominaram de Assembleia Geral 

Ordinária, secretariada por Alfredo José de Oliveira Gonzaga, 

representante do Autor, e lá proclamaram este como síndico. Descrevem 

que, se tivesse ocorrido, tal assembleia seria extraordinária, já que a 

ordinária ocorreu em dezembro/2016, conforme ata anexa no Id. 6606795 

- e, sequer está assinada pelos presentes naquela reunião, demonstrando 

também por tal motivo, sua nulidade. Com efeito, afirmam que o autor não 

foi eleito como síndico, não podendo exigir que lhe sejam transmitidos o 

cargo e nem os documentos do condomínio, tais como livros de atas, de 

registro de empregados, balancetes, etc. Prosseguem na peça 

contestatória dizendo que após superado o problema de saúde da síndica 

(requerida Conceição Junqueira), esta convocou nova assembleia para o 

dia 24.03.2017, visando atender as exigências da Convenção do 

Condomínio, bem como as deliberações das assembleias dos dias 

15.12.2016 e 22.02.2017, a fim de eleger, em definitivo, a nova 

administração para o biênio 2017/2019. Dizem que iniciada a assembleia 

do dia 24.03.2017, com a presença do autor e também de seu 

representante, restou aprovado que a presidência seria exercida pela 

moradora Losângele Teles Rocha. Porém, a ata anexada aos autos pelo 

autor sobre tal assembleia não corresponde aos fatos ocorridos, tanto 

que, tal documento não registrou o ocorrido no início dos trabalhos, 

quando o autor pretendia registrar tudo em áudio e vídeo, e também não 

contém a assinatura de nenhum dos participantes do ato, como presidente 

dos trabalhos, secretário e síndica. Afirmam que naquela oportunidade 

(24.03.2017), o autor, confiante na sua eleição, fez sua campanha 

expondo aos presentes sua plataforma de gestão, conforme consta na 

ata, porém, retirou sua candidatura no momento da votação, alegando já 

ter sido eleito síndico na data de 16.03.2017. Pugnaram, assim, que os 

pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes. Em 

13.06.2017, tendo em vista a necessidade de gerência condominial, 

administração das contas e condução dos serviços prestados pelos 

funcionários, este Juízo prorrogou, provisoriamente, o mandato da 

requerida Conceição Junqueira (8147459). O autor apresentou 

impugnação à contestação (Id. 9393726). As partes foram intimadas para 

especificar provas (Id. 10129591). As requeridas se manifestaram no 

sentido de que os documentos anexados aos autos são suficientes para 

comprovação dos fatos por elas relatados, mas, se necessário, seriam 

demonstrados por testemunhas, as quais arrolou (Id. 10242419). O autor, 

por sua vez, diz pretender apenas e tão somente demonstrar a 

regularidade das duas assembleias que o elegeram síndico, bem como, os 

ilícitos até então praticados pelas requeridas, estando suas pretensões 

embasadas nas normas internas do Condomínio (Id. 10323846). 

Posteriormente, o autor se manifestou para explanar sobre a existência de 

problemas na administração do condomínio e insatisfação de alguns 

moradores, pedindo, assim, ou a designação de audiência de instrução, ou 

o julgamento antecipado da lide, objetivando um resultado célere (Id. 

11520120). Novamente, o autor se manifestou, insurgindo-se contra a 

manutenção da requerida Conceição Junqueira como síndica provisória, 

pugnando pela convocação de nova assembleia para eleições diretas (Id. 

11749648). O agravo de instrumento interposto pelo autor foi desprovido 

(Id. 11796972). Em análise às manifestações do autor, este Juízo 

determinou a intimação das partes para manifestarem sobre a 

possibilidade de acordo, na hipótese de ser deferida autorização para 

registro de novas atas de assembleias do condomínio, permitindo nova 

eleição. Com isso, as partes se manifestaram, sem, contudo, chegarem a 

um consenso (Ids. 11809243, 11915078, 12003135, 12059450). 

Sobrevieram informações indicando que a requerida Conceição Junqueira 

se mudaria do Condomínio no dia 20.05.2018 e, portanto, não poderia 

continuar a exercer o cargo de síndica provisória (Ids. 13066812, 

13075980). Em 18.05.2018 este Juízo decidiu pela nomeação provisória ao 

cargo de síndico algum representante a ser indicado pela administradora 

requerida, Alternativa Serviços Administrativos. Porém, as partes 

aduziram tal impossibilidade, pois, tal empresa já não exerce auxílio na 

administração do condomínio (Ids. 13291640, 13370192 e 13395849). 

Veio-me concluso. É o relatório. DECIDO. 2. Fundamentação. Compulsando 

detidamente os autos, verifico que todas as informações e documentos 

trazidos pelas partes mostram-se suficientes para compreensão e 

julgamento da lide, não havendo necessidade de oitiva de testemunhas 

nem dilação probatória. Com efeito, respeitados os termos do artigo 12 do 

Código de Processo Civil, anoto que cabível o julgamento antecipado da 
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presente lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Inexistindo preliminar ou prejudicial de mérito a ser sanada, passo à 

apreciação do mérito. 3. Mérito: Pela narrativa das partes, é fato 

incontroverso que a requerida Conceição Junqueira foi eleita síndica do 

Condomínio Belluno em 20.01.2015, para exercer o cargo durante o biênio 

2015/2017. Todavia, em 15.12.2016, quando foi realizada a assembleia 

ordinária destinada à prestação de contas do período de dezembro/2015 a 

novembro/2016, bem como à eleição dos novos integrantes da chapa 

administrativa para assumir no biênio 2017/2019, o ato não se concretizou 

devido a divergências sobre a possibilidade ou não da requerida 

Conceição Junqueira ser reeleita ao cargo. Na oportunidade, a maioria dos 

condôminos participantes concordaram em adiar a pauta para o dia 

15.02.2017. Tais fatos a respeito da assembleia ordinária do dia 

15.12.2016 são comprovados pela ata juntada pelas requeridas no Id. nº 

6606795, do dia 23.04.2017. Consequentemente, o mandato da requerida 

Conceição Junqueira que se encerraria em dezembro/2016 restou 

prorrogado até ultimadas as novas eleições. Regularmente convocada, a 

reunião da assembleia extraordinária se realizou em 15.02.2017, conforme 

previsto, momento em que se iniciou o principal ponto de divergência entre 

as partes e objeto da lide. A ata da supracitada reunião foi juntada pelo 

autor no Id. 5892524, mas mostra-se relativamente ilegível. Porém, o 

mesmo documento foi juntado pelas requeridas no Id. 6605926, o qual está 

legível. Passo, pois, a transcrever partes de tal ata, por se tratarem de 

apontamentos decisivos para a compreensão dos fatos: 1. “Foi 

perguntado a todos os presentes se havia alguém interessado ao cargo 

de sindico, o senhor Alfredo disse que seu cliente Antônio de Lacerda 

Junior tem a intenção, porém por motivo de saúde não pode comparecer a 

assembleia”. (...) 2 - “O Senhor Everson disse que desconhece a 

possibilidade de candidatura por representação em nível de assembleia 

condominial e solicitou a representante da administradora, que consulte o 

jurídico para ver qual a legalidade desse procedimento, mas frisou que 

desconhece essa possibilidade”. 3 - “A seguir a senhora Laila informou 

que na assembleia do dia 15/12/2016 o senhor Vinicius representante do 

apartamento 504 foi candidato a síndico e também por representação por 

procuração o Senhor Antônio de Lacerda do apartamento 603 foi 

candidato a subsíndico, sendo que a assembleia deliberou contrária a 

eleição solicitando e dando um prazo maior para que os dois montassem a 

chapa e nesta assembleia estivessem presentes”. (...) 4 - “..., se 

candidatou para o cargo de Subsíndica a Sra. Maria Lúcia Borralho 

(representante do apartamento 304), com a condição de assumir o cargo 

somente se o candidato a síndico Sr. Antônio de Lacerda Júnior fosse 

eleito nas novas eleições; fez-se consignar que, caso contrário, iria a 

mesma renunciar sua nomeação; a votação foi aberta e por unanimidade a 

Sra. Maria Lúcia Borralho foi eleita nova Subsíndica para a próxima 

gestão. Ainda, em continuidade, quanto a eleição do Conselho fiscal houve 

dois candidatos; o Sr. Marcelo, apartamento 302, atual membro do 

conselho e o Sr. Everson Zuliani de Brito, representante de seis 

apartamentos, que se candidataram na condição de suplentes, no qual 

exercerão caso não se candidatem novos proprietários conselheiros na 

vindoura assembleia, o que também votado e aprovado à unanimidade”. 

(...) 5 - “O senhor Alfredo disse que o senhor Antônio não se faz presente 

por motivo de saúde e que ele não é uma figura desconhecida no 

condomínio e pediu que constasse na ata que por inexistência de 

impeditivo legal no código civil, na Convenção do condomínio e legislação 

Condominial, respeita-se a consulta que será realizada reafirmando-se a 

disponibilidade do seu nome, e que o senhor Antônio iria dizer qual seria 

sua proposta de trabalho no dia da sua posse como sindico, caso for 

eleito nesta assembleia”. (...) 6 - “O Senhor Everson consultou aos 

presentes e aceitaram levando em votação o nome do Senhor Antonio 

Lacerda do apartamento 603 para o cargo de sindico, perguntou aos 

moradores presentes quem concordava com o nome dele para o cargo, 

tendo sete votos a favor da candidatura do senhor Antônio e sete votos 

contrários e uma abstenção, ficando então decidido adiar a assembleia, 

pois o único interessado ao cargo de sindico Antônio Lacerda, não estava 

presente e solicitaram que ele venha e apresente os seus projetos para o 

mandato como síndico”. 7 – “A seguir o Senhor Everson solicitou que 

conste em ata que a sindica permaneça respondendo civil e criminalmente 

pelo condomínio até que se faça uma nova assembleia, registre a ata e 

que a documentação esteja toda regularizada no banco, após algumas 

sugestões ficou decidida a data de 16/03/2017 com a mesma pauta, sendo 

que no edital será colocado que quem deseja recorrer ao cargo que envie 

a proposta para a administradora, lembrando que o síndico tem que ter seu 

nome apto para abertura de conta junto à instituição bancária...”. 8 – “O 

advogado Alfredo disse que ira levar para o seu cliente Antônio Lacerda o 

seguinte, que se ele quer manter seu nome como candidato que 

compareça a próxima assembleia e traga sua proposta de trabalho. Após 

algumas sugestões foi solicitado, que retire a necessidade de consulta 

acima mencionada, aprovada por todos. Sendo assim, a eleição do 

próximo dia 16/3 dar-se-á tão somente para o cargo de sindico e, em 

principio, de um conselheiro fiscal...”. Conforme afirmações trazidas pelo 

autor na inicial, na impugnação à contestação e manifestações posteriores 

(Ids. 11915078 e 9393726), tem-se que ele sustenta ter sido eleito ao 

cargo de síndico em duas oportunidades, nas assembleias dos dias 

22.02.2017 e 16.03.2017. Todavia, relativamente à assembleia do dia 

22.02.2017, a correta interpretação da leitura da ata não permite 

chegar-se à conclusão de que o autor foi eleito. Isso porque, consoante 

trecho 1 acima transcrito, no dia 22.02.2017 o autor não compareceu à 

reunião, mas se fez representar por procurador, o Sr. “Alfredo”, o qual 

manifestou que seu cliente era candidato ao cargo de síndico. Com isso, 

iniciou-se um impasse para saber se uma candidatura poderia se dar por 

representante legal ou não. Após algumas ponderações, o “Sr. Everson” 

consultou aos moradores e estes decidiram pela aceitação da 

candidatura, sendo o nome do autor levado à votação. O autor teve sete 

votos favoráveis e sete contrários. Enquanto isso, a Sra. Maria Lúcia 

Borralho, por unanimidade, foi eleita ao cargo de subsíndica. Contudo, ela 

fez consignar em ata que só assumiria o cargo se o autor fosse eleito 

síndico “nas novas eleições”. A menção às “novas eleições” ocorreu 

porque, em razão do empate na votação do nome do autor, os moradores 

decidiram adiar para uma próxima data a eleição ao cargo de síndico, 

solicitando que aquele comparecesse pessoalmente e apresentasse suas 

propostas. Dito isso, é evidente que o autor não foi eleito na assembleia do 

dia 22.02.2018, tanto que o seu próprio representante legal fez constar 

que iria levar-lhe a informação de que se “ele quer manter seu nome como 

candidato que compareça a próxima assembleia e traga sua proposta de 

trabalho”. Após o adiamento da eleição para novo síndico, frise-se que 

constou em ata que a ora requerida Conceição Junqueira continuaria a 

“responder” pelo condomínio, bem como que a nova eleição se daria em 

16.03 (2017), para os cargos de síndico e de um conselheiro fiscal. No 

que diz respeito à assembleia designada para o dia 16.03.2017, é fato 

incontroverso que o autor compareceu ao condomínio e, em razão da 

ausência da requerida Conceição Junqueira, a Sra. Maria Lúcia Borralho 

“assumiu a presidência dos trabalhos e optou por dar continuidade”. Na 

ocasião, diz o autor ter sido eleito de forma unânime, com 14 votos. 

Segundo afirma o autor, tal iniciativa se deu porque a sua chapa já estava 

eleita e, a sessão anterior só foi adiada para “formalização mediante sua 

presença”. A partir daí, tem-se nova controvérsia, pois as requeridas 

aduzem a nulidade da reunião do dia 16.03.2018, em que o autor afirma ter 

sido “novamente” eleito. Tenho que assiste razão às requeridas. Ora, 

conforme constou na ata do dia 22.02.2017, a Sra. Maria Lúcia Borralho 

só aceitaria tomar posse ao cargo de subsíndica, se o autor fosse eleito a 

síndico nas “novas eleições”. Tal postura da Srª Maria Lúcia Borralho, que 

se tornou pública e aceita perante os condôminos, impôs uma condição 

futura e incerta à efetivação de sua eleição como subsíndica. 

Consequentemente, por uma questão de dedução lógica, enquanto o nome 

do autor não fosse levado a outra votação e fosse efetivamente eleito 

pela maioria (o que não ocorreu em 22.02.2017), a Srª Maria Lúcia 

Borralho não poderia assumir o cargo para o qual ela foi eleita. E, por 

ocasião da reunião do dia 16.03.2018, ocorreu justamente o contrário da 

ordem a ser respeitada face a condicionante existente, pois a Srª Maria 

Lúcia Borralho, antes do autor ser eleito, se assumiu como subsíndica, 

declarou a vacância do cargo de síndica (pela ausência da requerida 

Conceição), dando assim aberta a sessão. Aberta a sessão, levou-se o 

nome do autor à votação. Registro que embora a Srª Maria Lúcia Borralho 

tenha colocado aludida condicionante por vontade própria e livre iniciativa, 

considerando que tal conduta foi assumida perante os condôminos 

votantes do dia 22.02.2017 e estes a aceitaram, pode-se dizer que houve 

a pactuação de uma obrigação da modalidade “condicional”, cuja definição 

está no art. 121, do Código Civil: “Considera-se condição a cláusula que, 

derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do 

negócio jurídico a evento futuro e incerto”. Nas palavras do jurista Carlos 

Roberto Gonçalves: “Condição é o acontecimento futuro e incerto de que 

depende a eficácia do negócio jurídico (CC, art. 121). Da sua ocorrência 

depende o nascimento ou a extinção de um direito. Sob o aspecto formal, 

apresenta-se inserida nas disposições escritas do negócio jurídico, razão 
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por que muitas vezes se define como a cláusula que subordina o efeito do 

ato jurídico a evento futuro e incerto”[1]. Da analogia feita com a 

modalidade de obrigação condicional, resta claro que para a Srª Maria 

Lúcia Borralho ficar autorizada a assumir o cargo de subsíndica e praticar 

atos como tal, tanto em razão de sua vontade manifestada quanto em 

razão da anuência dos condôminos, era preciso que se concretizasse 

determinado acontecimento futuro e incerto, qual seja, a votação do nome 

do autor, bem como que a maioria dos votos lhes fossem favoráveis 

(incerto). Em verdade, quando na reunião do dia 22.02.2017 os 

condôminos decidiram que a requerida Conceição Junqueira continuaria 

como síndica até as novas eleições se ultimarem, bem como que a Srª 

Maria Lúcia Borralho só tomaria posse como subsíndica na hipótese do 

autor ser eleito, o cargo de subsíndico(a) restava temporariamente vago. 

Em síntese, a Srª Maria Lúcia Borralho não possuía legitimidade para abrir 

a sessão do dia 16.03.2018. Outrossim, não tem razão o autor quando diz 

que a sessão anterior (22.02.2017) só foi adiada para “formalização 

mediante sua presença”. Na verdade, as deliberações constantes em ata 

não traduzem que bastaria ao autor se fazer presente na nova assembleia 

e, então, ser declarado síndico, mas sim que, inclusive para manter-se 

como candidato ele deveria se fazer presente. Após, estando presente o 

autor pessoalmente e não só por representante como antes, os 

condôminos votariam novamente para dizer se o elegeriam ao cargo de 

síndico. Esta foi a vontade expressada pela maioria dos condôminos 

votantes na reunião do dia 22.02.2017. Há que se ressaltar outros vícios 

da reunião aberta em 16.03.2018, pois constou que se tratava de uma 

assembleia ordinária, mas na verdade não poderia ser, pois a ordinária se 

deu na data regular de 15.12.2016. Logo, as reuniões posteriormente 

remarcadas para concretizar a eleição de síndico só poderiam ser 

extraordinárias. Ainda, a ata do dia 16.03.2018 que o autor apresentou 

nos Ids. 5892525 e 5892586, não contêm as assinaturas de nenhum dos 

presentes. Além disso, não foram juntadas as procurações que 

autorizavam o Sr. “Everson Zuliani” representar os condôminos dos 

apartamentos 902, 702, 203, 204, 402, 1001, 1004, 502 e 603. Tais vícios 

também comprometam a validade da reunião do dia 16.03.2018. Pois bem. 

Para além da não legitimidade da Srª Maria Lúcia Borralho para abrir a 

sessão do dia 16.03.2018, conforme razões expostas, impõe-se também 

reconhecer que tal sessão não poderia ocorrer dado seu cancelamento. A 

requerida Conceição Junqueira comprovou nos autos que, no dia 

15.03.2017, afixou comunicado no condomínio acerca do adiamento da 

assembleia do dia 16.03.2017, por motivos particulares de saúde, bem 

como informando que a solenidade seria convocada para a semana 

seguinte (Id. 6606410). Juntou atestado de consulta médica ocorrida em 

16.03.2017 (Id. 6606410). Da mesma forma, comprovou que no dia 

15.03.2017 enviou e-mail ao representante do autor sobre tal adiamento 

(Id. 6606636). Se o autor não reside no condomínio e na reunião do dia 

22.02.2017 se fez representar por procurador, deve-se presumir a boa-fé 

no ato das requeridas ao enviarem e-mail ao seu representante legal para 

informar-lhe o cancelamento da reunião do dia 16.03.2017, conforme 

comprovado no Id. 6606636. Tal comunicado de cancelamento se deu no 

dia 15.03.2017, foi estendido aos demais condôminos por cartaz (Id. 

6606410), sendo que não há nenhum impeditivo legal previsto no 

Regimento Interno ou na Convenção do Condomínio que vede adiar-se, 24 

horas antes, a sessão anteriormente designada (Ids. 6607368 e 6607502). 

Ademais, conforme prevê o art. 1.348, do Código Civil: Art. 1.348. 

“Compete ao síndico: I - convocar a assembléia dos condôminos”. Nesse 

mesmo sentido dispõe o art. 7º do Regimento Interno do Condomínio, que 

diz: “Ao síndico compete, conforme o disposto no artigo 1348, do Código 

Civil: 1) Convocar a Assembléia dos condôminos, sejam elas Ordinárias ou 

Extraordinárias”. Com efeito, considerando a competência do síndico para 

convocar as assembleias, caso não concordassem com o adiamento da 

sessão do dia 16.03.2017, caberia ao autor e aos demais participantes da 

reunião daquele dia, havendo o quórum adequado, convocar outra data 

para a Assembleia Geral Extraordinária – fazendo-se as devidas 

comunicações posteriores. Sobre isso dispõe o art. 8 da Convenção do 

Condomínio: Art. 8 – “Poderão haver Assembléias Gerais Extraordinárias, 

convocadas pelo síndico ou por condôminos que representem, no mínimo, 

1/4 (um quarto) das frações ideais do condomínio, sempre que os 

interesses gerais exigirem”. É certo que não poderiam os participantes da 

reunião do dia 16.03.2017 – após discordarem da síndica, declararem 

instalada a assembleia extraordinária. Isso porque, a promoveram à revelia 

dos demais condôminos que já haviam sido avisados do seu cancelamento 

e, inclusive, estavam convocados para o dia 24.03.2017. Outra não pode 

ser a interpretação acerca da invalidade da ata do dia 16.03.2017, face a 

previsão contida no art. 1.354, do Código Civil, que diz: Art. 1.354. “A 

assembléia não poderá deliberar se todos os condôminos não forem 

convocados para a reunião”. Aliás, conforme se vê da ata da assembleia 

ocorrida posteriormente, dia 24.03.2017 – Id. 6607096, a moradora Lisa de 

Aquino Póvoas (apto 504) fez constar que se sentiu tolhida no seu direito 

de voto ao saber da suposta eleição ocorrida em 16.03.2017, pois viu no 

elevador comunicado sobre seu cancelamento. Registre-se que, na 

mesma ata do dia 24.03.2017, dois moradores discordaram da atitude da 

subsíndica eleita (Srª Maria Lúcia) que, no dia 16.03.2017, assumiu o 

cargo antes de ser concretizada a eleição do ora autor, pois isso foi 

contrário às deliberações da assembleia do dia 22.02.2017, o que 

corrobora com o Juízo de valor explicitado em linhas anteriores sobre tal 

ato. Nesta linha de raciocínio, cumpre destacar que o art. 5º, inciso II da 

Convenção do Condomínio prevê que “dos atos do síndico cabe recurso à 

Assembléia, vigorando, todavia, as decisões do síndico até deliberação 

em contrário da mesma”. Por conseguinte, estava vigorando o ato de 

cancelamento comunicado pela síndica em exercício e, não houve ato 

formal convocado para que a assembleia o tornasse superado, até porque 

não havia necessidade, pois não houve omissão daquela, tanto que o 

cancelamento foi acompanhado de nova data. Disso decorre que, a 

reunião ocorrida no dia 16.03.2017 é inválida. Por outro lado, a assembleia 

extraordinária do dia 24.03.2017 é perfeitamente válida, ocasião em que 

foi eleita ao cargo de síndica a Srª Losangele Teles Rocha. Considerando 

que no decorrer da demanda, a síndica eleita para o biênio 2017/2019 

(Losangele Teles Rocha) comunicou renúncia, caberá agora à assembleia 

devidamente convocada e comunicada decidir sobre a administração do 

Condomínio Belluno, respeitadas as normas internas e legislação em vigor. 

3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. 

CONDENO a parte autora a pagar as custas processuais e os honorários 

advocatícios, estes fixados de forma equitativa em R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), dado o baixo valor atribuído à causa, nos termos do §8º do art. 85 

do Código de Processo Civil. Ad cautelam, em razão das últimas 

informações trazidas pelas partes, retifico a decisão constante no Id. 

13291640, a fim de que, enquanto não realizada assembleia, autorizar que 

o Condomínio seja representado provisoriamente por pessoa a ser 

indicada pela atual empresa administradora – Emika Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. 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, 04 de Junho de 

2018. P. R. I. C. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro, volume 2. Teoria 

Geral das Obrigações, 8. ed., p. 198. São Paulo: Saraiva, 2011.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1034188-03.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para se manifestar 

sobre a certidão do oficial de justiça de ID nº. Cuiabá-MT, 4 de junho de 

2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ Sede do juízo e Informações: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1234764 Nr: 16453-71.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFN, GENDS, SANDRA REGINA FIGUEIREDO NUNES, 

JMNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIMEC CONSTUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA, WANDERLEY FACHETI TORRES, PAULO RENATO SGOBI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVALDO CANTANHEDE NUNES 

ECKERT - OAB:OAB/MT 19.577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEVANISIO ALVES 

PRESENTINO JUMIOR - OAB:10.953/MT, HAMILTON FERREIRA SILVA 

JUNIOR - OAB:11.322/MT, LUCIMAR A. KARASIAKI - OAB:6448/MT

 Vistos,

Proceda-se a transferência dos penhorados em favor da curadora dos 

menores, na conta poupança por esta indicada às fls. 65.

No que tange ao valor da pensão vencida remanescente e dos encargos 

cobrados no item b da petição de fls. 122, intime-se o executado para 

efetuar o pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1215735 Nr: 10149-56.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANE CRISTINA DA SILVA POZZOBON, FLAVIO 

HENRIQUE SILVA POZZOBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO EDIFÍCIO TORRE DI PIETRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO KRINDGES SANTOS - 

OAB:16.792 MT, FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON - 

OAB:20.740/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MELISSA FRANÇA P. V. DE 

MORAES - OAB:13582, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - 

OAB:15.244/MT

 Vistos.

Considerando que a solução consensual dos conflitos deve ser 

estimulada pelo juiz (art. 3º, § 3º, CPC), sendo, inclusive, seu dever 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, V, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 25 de junho de 2018, às 11h30min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 07.

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Abril de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 142208 Nr: 26675-89.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE DE FÁTIMA MARQUES PALONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que foram efetivadas 

mais de uma tentativa frustrada de localização da exequente, razão pela 

qual DEFIRO o pedido de busca de endereço junto aos sistemas 

conveniados perante o Tribunal de Justiça.

Para tanto, determino sejam efetivadas as diligências pertinentes junto aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço 

atualizado da executada.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação, com as advertências legais.

Frustradas as diligências, intime-se o exequente para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

Às providências.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de Maio de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 5466 Nr: 10943-10.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE FERRETTI, TATYANNE NEVES 

BALDUINO, AUTOVAG VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3.825/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT, PAULO NAZARENO RORIZ GUIMARÃES - 

OAB:3606-A, RODRIGO DE ABREU LEITE GONÇALVES - 

OAB:317.234/SP

 Vistos.

Compulsando aos autos, verifica-se que restaram infrutíferas e ínfimas as 

diligências anteriormente realizadas junto aos sistemas Bacenjud, ante o 

valor irrisório (fls.571).

Desse modo, DEFIRO consulta junto ao sistema INFOJUD sobre a 

declaração de imposto de renda dos últimos três anos da parte executada, 

sendo certo que os documentos obtidos através da Receita Federal, via 

sistema INFOJUD, deverão ser mantidos em pasta própria, física ou 

eletrônica, ante o sigilo dos mesmos, nos moldes do art. 477 da CNGC.

INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Quedando-se a parte exequente inerte e não sendo dado o efetivo 

prosseguimento ao feito, arquivem-se os autos, nos termos art. 921, § 2º, 

do CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§ 3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (art. 921, § 4º, do CPC).

Decorrido o prazo de 06 (seis) meses, proceda-se a destruição das 

informações econômico-financeiras do executado obtidas junto à Receita 

Federal, certificando a ocorrência nos autos, conforme determina o § 2º 

do art. 477 da CNGC.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de Maio de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1131811 Nr: 23806-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ G. Q. DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PERES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que o número do cadastro de pessoas físicas informado 
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possui informação inconsistente, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe o número correto do cadastro de 

pessoas físicas da requerida, a fim de que seja realizada buscas de 

endereço, junto aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Maio de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 403085 Nr: 35229-03.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA VALERIA DA SILVA SARGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA JOANA D ARC CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - PATO DE 

MINAS - OAB:, ROGÉRIO BORGES FREITAS - DEFENSOR PÚBLICO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que o número do cadastro de pessoas físicas informado 

possui informação inconsistente, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe o número correto do cadastro de 

pessoas físicas da requerida, a fim de que seja realizada buscas de 

endereço, junto aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Maio de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 393314 Nr: 28650-39.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILCELAINE CARNEIRO NEVES SENA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO FERREIRA DE 

SOUSA - OAB:6499

 Vistos.

 Considerando que o número do cadastro de pessoas físicas informado 

possui informação inconsistente, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe o número correto do cadastro de 

pessoas físicas da requerida, a fim de que seja realizada buscas de bens, 

junto aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Maio de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1284621 Nr: 3133-17.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE MARCIA GOMES ROSA, FÁBIO GOMES ROSA, 

GEAN HIGOR GOMES ROSA, OSVALDO JUNIOR ROSA GOMES, RAFAEL 

GOMES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTÔNIO DA SILVA 

NETO - OAB:6.707/MT, FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - 

OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:10031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN - OAB:10657-E, KATYANNE 

MONIQUE MARQUES DE CAMPOS - OAB:9849-E, NILTON LUIS 

FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 Vistos.

 CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade da impugnação apresentada 

pelo executado às fls. 73/144.

 No mais, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de Maio de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1031080 Nr: 37298-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JM REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MARCIO MAGALHAES DE OLIVEIRA, 

JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que, nesta data, foi proferida sentença nos autos dos 

embargos à execução em apensos, INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente novos cálculos atualizados 

dos valores devidos, nos termos do referido decisum.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1090821 Nr: 6473-37.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAUENE MICAELY DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Nesta data, intimo o advogado da parte autora, à indicar dados bancarios, 

para a expediçao do alvará. No prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 848858 Nr: 52124-97.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGB, ELIZANGELA GOMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da petição das 

fls.114/117, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 422280 Nr: 7332-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON GOMES ASSIS
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 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:11.679/MT, KARLA 

CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, MARIANA RUZA - 

OAB:11882-B, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Reconheço, de ofício, o erro material constante no decisum de fl. 306, o 

que faço para determinar a intimação da partes para que se manifestem 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 112214 Nr: 2777-47.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LG ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO 

LTDA, LUIZ EDUARDO GANHADEIRO GUIMARAES, ALCIDES DE ASSIS, 

SERGIO LEITE MONTEIRO, ROGERIO LEOPOLDO ROCHA, MARIO 

ROBERTO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO MARQUES - 

OAB:2.054-B

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Ipiranga Produtos de 

Petróleo S/A às fls. 291/300, e, no mérito, dou-lhe provimento, o que faço 

para sanar a contradição existente na decisão de fls. 286, uma vez que, 

inobstante a desconsideração da personalidade jurídica da empresa 

executada, determinou a devolução das cartas precatórias expedidas, 

sob o argumento de que os sócios não poderiam ser considerados 

executados.

Dessa forma, consigna que a citação dos sócios mostra-se cabível, diante 

da desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual determino o 

integral cumprimento do decisum de fls. 276/277.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 78410 Nr: 5854-40.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE HISA SANO, YOSHIKO SANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE OLAVO NIGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A, 

MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - OAB:6983/MT, PEDRO SYLVIO 

SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT, CANDIDO JOSADACH MULLER SANTOS - OAB:12.672E, 

RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT, TATIANA XAVIER CHECCHIN - 

OAB:6030

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça constante à fls.345 , 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1171374 Nr: 40725-66.2016.811.0041

 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: LEÔNIDAS BENEDITO DE AMORIM PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEANDRO MACHADO DA VEIGA 

- OAB:20.928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo o advogado da parte autora, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste acerca do cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 422220 Nr: 7302-28.2010.811.0041

 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: ADINALDO DA SILVA AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANNI GOUVEA GONÇALVES, MAPFRE 

SEGUROS - BB SEGURO AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566/MT, ANA FLAVIA LEITE SAMPAIO - OAB:20184/O, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GARCIA RIGOLIN - 

OAB:OAB/MT 18.067, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT, MÁRIO CESAR TORRES MENDES - OAB:2.305, 

ROBERTO CARLOS MAÍLHO - OAB:3.047/RO

 Nesta data, intimo a parte requerido na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 758951 Nr: 11220-69.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VINICIUS LEVENTI DE MENDONÇA, DANIELE 

MARIA ZORZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Nesta data, intimo a parte requerida para manifestar acerca dos 

embargos de declaração nas fls. 304/308, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 739969 Nr: 36655-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VINICIUS LEVENTI DE MENDONÇA, DANIELE 

MARIA ZORZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARD PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:OAB/MT 14.522, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300-B, LUDMILA BEATRIZ P. DE MIRANDA - OAB:MT 15012-A

 Nesta data, intimo a parte requerida para manifestar acerca dos 

embargos de declaração nas fls. 182/186, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 809518 Nr: 16002-85.2013.811.0041

 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: BRUNA LOPES DA CUNHA PEREIRA, ALTIERI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PIRES COSTA - 

OAB:18.614, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - OAB:20.298-A, 
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JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da petição das 

fls.375/378, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1156725 Nr: 34584-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDA NUNES INERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da petição das 

fls.122/129, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1078709 Nr: 668-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTO ADONIAS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERSON PEREIRA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REVELES GALANTE - 

OAB:20.530, MARTA XAVIER DA SILVA - OAB:12.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1029808 Nr: 36704-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. R. G. CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, MANOEL 

ANTONIO CARDOSO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. PIOVESAN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DA SILVA FERREIRA - 

OAB:19770/MT, IVO MARCELO SPINOLA - OAB:13731/MT, 

JACQUELINE CURVO RONDON - OAB:11017/MT, MAYANA PEREIRA 

SOARES - OAB:17.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intima-se o a parte autora na pessoa de seu advogado para 

que efetue o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento 

do mandado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 404344 Nr: 36150-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO ANTONIO DA SILVA NASSARDEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Consequentemente, julgo extinta a execução, com fulcro nos art. 526, §3º 

c/c art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie. Proceda-se a transferência dos valores 

depositados para a conta do procurador da parte exequente, se for o 

caso, pois tem poderes especiais para tanto.Nos termos do art. 450, §3º, 

da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte beneficiária do alvará judicial, 

por qualquer meio idôneo.Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, 

intimando-se o executado para recolhimento no prazo de 15 

dias.Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 407136 Nr: 39379-12.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL BATISTA RODRIGUES, ELIANE CASTANHO 

FARIAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROLF TALYS OSORSKI 

SANTIAGO - OAB:11406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO FERNANDES DO 

CARMO NETO - OAB:17639 MT, GABRIEL LOPES MOREIRA - 

OAB:57313, Gizeli Beloli - OAB:21.438 RS, JOSÉ DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:MT/12.960, LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - 

OAB:18673/RS, MANUELA GOMES MAGALHÃES BIANCAMANO - 

OAB:16.769, REINALDO MIRICO ERONIS - OAB:35.137-A/PR

 Nesta data, intimo a parte autora, para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca de fls.613

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 754294 Nr: 6265-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA SEBBA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM BRASIL CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, EMÍLIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO SILVA - 

OAB:13287-E / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16.846-A/MT, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.627-A, 

LUIZ ANTÔNIO FILIPPELLI - OAB:15.280-A/MT, RUBENS GASPAR 

SERRA - OAB:OAB/SP 119.859

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

informar que foi expedido o Alvará Eletrônico Nº 407857-8/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1088983 Nr: 5694-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO PAMPADO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BITAR FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, NATALIA PAMPADO - OAB:15.406/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:OAB/MT 14.370

 Vistos,

1. Defiro o pedido de levantamento dos valores incontroversos (fls. 329).

2. Intime-se o credor para se manifestar sobre o depósito complementar 

(fls. 333/334).

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1087331 Nr: 4885-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE BENEFICENTE DE SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 170 de 508



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

embargos à execução, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, o que faço para reconhecer a falta de força executiva das 

notas fiscais que foram desentranhadas das fls. 75/92 dos autos 

principais.CONDENO a parte embargada/exequente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do excesso apurado, nos moldes do art. 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil.Proceda com a juntada de cópia da presente 

sentença nos autos principais (autos nº 37298-95.2015.8.11.0041, Código 

1031080) e, após trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

baixas e anotações de estilo.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 29 de Maio de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 945916 Nr: 57949-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Inicialmente, CERTIFIQUE-SE quanto à vinculação junto à Conta Única do 

valor depositado nos presentes autos (fls. 86/89).

Em seguida, considerando que a parte requerida cumpriu voluntariamente 

a sentença proferida nos autos, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

informando acerca da existência de eventual saldo remanescente, sob 

pena de, no seu silêncio, entender-se que a obrigação restou 

integralmente cumprida.

Em igual prazo, deverá a parte autora informar a conta bancária para 

transferência do valor depositado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Maio de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 758221 Nr: 10445-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA CRISTINA DE MOURA ALT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA ADELHEID NANI - 

OAB:6657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para apresentar planilha de 

débito atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, com aplicação da 

correção monetária e juros legais (art. 798, inciso I, alínea “b”, CPC ).

Apresentada a planilha, devolva-se conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT,29 de Maio de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 442338 Nr: 18428-75.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONDENIS GUIMARÃES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS SÃO CARLOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA APARECIDA MUNHOL 

DE OLIVEIRA - OAB:10131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA 

VASCONCELOS - OAB:15146

 Vistos.

Considerando o lapso temporal transcorrido desde a apresentação dos 

cálculos de fls. 85/87, INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para 

apresentar planilha de débito atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

com aplicação da correção monetária e juros legais (art. 798, inciso I, 

alínea “b”, CPC ).

Uma vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos.

Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no 

silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em 

que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, determino, desde já, a suspensão 

sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Maio de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 801986 Nr: 8434-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIZ ANTONIA DE CARVALHO MONDIN-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 Vistos.Ab initio, CUMPRA-SE integralmente o decisum de fl. 135, 

procedendo-se com a retificação do registro e atuação do presente 

feito.1.BACENJUD: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 LAIZ ANTÔNIA 

DE CARVALHO MONDIN ME, portadora do CNPJ nº 13.557.252/0001-68, 

sobre o valor de R$ 13.387,89 (treze mil, trezentos e oitenta e sete reais e 

oitenta e nove 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1095101 Nr: 8440-20.2016.811.0041

 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: ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA, JANETE BOLETTA 

DE OLIVEIRA, ATHOS BOLETTA GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, CONSTRUTORA LOPES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO BEZERRA BONFIM - 

OAB:5.171/MT, ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO JUVENIZ JUNIOR - 

OAB:160493/SP
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 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifica-se que o presente processo encontra-se 

apto para julgamento, pelo que, em atenção ao art. 12 do Código de 

Processo Civil, DETERMINO que os autos sejam incluídos na lista de 

processos aptos a julgamento, atendida a ordem cronológica de 

conclusão.

Após, mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença, sem 

prejuízo de eventual conversão do julgamento em diligência se necessário, 

caso em que o processo não perderá a posição em que anterioremente se 

encontrava na lista [art. 12, § 4º e § 5º, CPC].

Não obstante, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 713488 Nr: 7958-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA DA SERRA I, 

GIRLAYNE CARLA ALMEIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA BENEDITA PINTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO DOS SANTOS - 

OAB:2.417/MT

 Alvará Eletrônico nº 408345-8/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 91055 Nr: 13179-61.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINENTAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E 

COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALBOSCO E BARBOSA LTDA, ANTONIO 

VIRGINIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FONTANA SILVEIRA 

- OAB:OAB/MT 19.851, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - 

OAB:10455/MT, JULIANA FONTANA SILVEIRA - OAB:15573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO JOSETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:11145/MT, SILAS LINO DE OLIVEIRA - OAB:9.151/MT

 Certifique se o valor penhorado foi transferido para a Conta Única do 

Poder Judiciário, conforme solicitado no ofício de fls. 200, bem como se tal 

valor está vinculado aos autos.

Intime-se o exequente para se manifestar sobre a manifestação do 

executado às fls. 203/221, que sustenta a impenhorabilidade do valor 

bloqueado por se tratar de aplicação em conta poupança. Prazo: 05 

(cinco) dias.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1102804 Nr: 11643-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO FERNANDES DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RAIMUNDO 

NASCHENVENG PINHEIRO - OAB:4919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO a tutela antecipada requerida, sem prejuízo de sua 

reapreciação, caso assim se requeira e com a comprovação dos 

requisitos necessários ao seu deferimento. No mais, considerando o 

julgamento da restauração de autos, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, nos termos 

do art. 716 do Código de Processo Civil. Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá, 30 

de maio de 2018.Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 461622 Nr: 30512-11.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIONAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS 

MILITARES DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:16.917/MT

 Vistos.1.BACENJUD: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 ASSOCIAÇÃO 

BENEFICENTE DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, portadora do CNPJ nº 03.926.987/0001-68, sobre o valor de R$ 

176.174,44 (cento e setenta e seis mil, cento e setenta e quatro reais e 

quarenta e quatro 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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1068862 Nr: 54919-08.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDEMAR JOÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 Intimo a parte requerida, via DJE, para se manifestar o que entender 

cabível, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 422448 Nr: 7421-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ STANGHERLIN, ELIANE PEREIRA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SIMÃO BENEDITO CASTELO, 

ESPÓLIO DE ANA SANTIAGO CASTELO, SIMIÃO BENEDITO CASTELO 

FILHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACEDO MENEZES DA 

SILVA - OAB:11761/MT, KARLA ARRUDA GREFE - OAB:11629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:13602-A

 Vistos,

DECLARO suspenso o processo, nos termos do art. 313, inciso V, alínea 

a, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 943045 Nr: 56353-66.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON DA SILVA FERRO

 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:

 Vistos em Correição.

 Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, desde já determino 

que a parte devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a 

regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada à utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Por fim, procedam-se às retificações necessárias tendo em vista que o 

feito passou à fase de cumprimento de sentença.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014415-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR OAB - MT15462/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO (RÉU)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014415-35.2018.8.11.0041 AUTOR: SPORTCARS 

COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI RÉU: FERNANDO 

AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO AT Vistos. Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizado 

por SportCars Comércio e Locação de Veículos Eireli com pedido de 

distribuição por dependência aos autos nº 1007336-39.2017.8.11.0041, 

em trâmite perante a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular da Comarca de Cuiabá. Ocorre que, em que pese à petição inicial 

tenha sido endereçada ao anotado Juízo , a demanda foi equivocadamente 

distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. Assim sendo, determino a 

REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos à Vara Especializada em Ação Civil 

Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá , com as nossas 

homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010623-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LACERDA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT0009504A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA BARBATO DA SILVA OAB - MT0009633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (RÉU)

CONCEICAO JUNQUEIRA DE PADUA SESTI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT0008067A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010623-10.2017.8.11.0041 AUTOR: ANTONIO DE 

LACERDA JUNIOR RÉU: CONCEICAO JUNQUEIRA DE PADUA SESTI, 

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME K. SENTENÇA 1. 

Relatório: Trata-se de Ação Declaratória e Cominatória, com Pedido de 

Tutela de Urgência, ajuizada por Antônio de Lacerda Junior em face de 

Conceição Junqueira de Pádua Sesti e Alternativa Serviços 

Administrativos LTDA-ME, todos devidamente qualificados nos autos. 

Narra o autor que a requerida Conceição Junqueira foi empossada no 

cargo de Síndica do Condomínio Belluno em 20.01.2015, pelo biênio 

2015/2017, porém, vencido o período de gestão em 21.01.2017, ela não 

tomou providências para entrega do cargo, razão pela qual, um grupo de 

condôminos optou por fazer a convocação nos moldes legais, designando 

a data de 22.02.2017 para nova assembleia, especificamente para a 

deliberação sobre a nova gestão do Condomínio, visando eleição de 

síndico, subsíndico e membros do Conselho. Diz que diante da designação 

da mencionada assembleia para o dia 22.02.2017, ele (autor), mediante 

representação (“pois encontrava-se com problemas de saúde”), se 

habilitou ao encargo de Síndico, eis que na condição de proprietário e 

devidamente adimplente da unidade condominial, preenchia os requisitos 

para tanto. Aduz, todavia, que mesmo sendo candidato único, sem 

oposição e com sete votos favoráveis, não houve a concretização da sua 

eleição como síndico, a qual foi válida. Assevera, no entanto, que houve a 

“elegibilidade” dos demais membros que compunham sua chapa, como da 

subsíndica e membros do conselho, tendo constado na ata que, “a eleição 

do próximo dia 16/03 dar-se-á tão somente para o cargo de síndico e, em 

princípio, de um conselheiro fiscal”, bem como que ficou decidido “adiar a 

assembleia, pois o único interessado ao cargo de síndico não estava 

presente e solicitaram que ele venha e apresente os seus projetos para o 

mandato como síndico”. Frisa que os membros eleitos naquela 

oportunidade, como a subsíndica Maria Lucia Borralho, que foi eleita em 

votação aberta e à unanimidade, assim como os demais membros do 

conselho, condicionaram suas elegibilidades à manutenção dele (autor) 

como síndico na nova sessão designada. Descreve que, diante disso, 

houve a prorrogação do ato para, “mediante a presença do síndico eleito e 

do último membro do conselho, formalizar sua elegibilidade”, sendo essa a 

finalidade da nova assembleia, não fosse a intervenção prejudicial das 

requeridas que, a todo custo, tentaram impedir que tal ato se 

concretizasse porque sabiam que assim que ele assumisse o cargo, ia 

mandar “fazer auditoria nas contas do Condomínio e trocar a 

administradora”. Expõe, ainda, que mesmo tendo sido a assembleia 

devidamente convocada no prazo legal, “a ex-síndica” (requerida 

Conceição Junqueira) veio a apresentar 24 horas antes da data 

designada, suposta justificativa para não comparecimento à sessão e, 

com isso, “de forma leviana e ditatorial, trancou e levou consigo as chaves 

do saguão em que seria realizado a sessão, tentando impedir a realização 

do ato, como se sua ausência fosse por ventura desvalida-lo”. Continua o 

autor dizendo que, considerando que a chapa composta por ele já havia 

sido eleita em sua maioria, só tendo sido adiada a formalização mediante 

sua presença, a subsíndica eleita, dada a vacância do cargo de síndico, 

assumiu a presidência dos trabalhos e optou por dar continuidade. 

Prossegue dizendo que, aberta a sessão da assembleia do dia 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 173 de 508



16.03.2018, constou em ata a sua candidatura, tendo ele exposto suas 

pretensões, sendo então eleito ao cargo de síndico com 14 votos, em 

unanimidade. Na sequência, nomeou-se o terceiro membro do conselho 

fiscal que até então vacante, Sr. Ricardo Pereira da Costa. Por 

conseguinte, afirma que na data de 16.03.2018 restou consolidado o ato 

de posse da nova gestão administrativa, pelo que enviou reiterados 

e-mails à requerida Conceição Junqueira, solicitando-lhe a entrega dos 

documentos do Condomínio, dentre eles, controle de receitas e despesas, 

balanços fiscais, controle de inadimplência, etc., mas não obteve nenhuma 

das solicitações atendidas. Aduz que ambas as requeridas, 

inconformadas com a nova gestão, optaram de forma unilateral e sem a 

anuência dos novos gestores, por convocar nova data para realização de 

eleição de síndico, subsíndico e membros do conselho para o dia 

24.03.2017, mesmo cientes de que tal ato fora ultimado na assembleia 

anterior (16.03.17). No mérito, pediu para ser declarado síndico do 

Condomínio Belluno, acompanhado de sua chapa de administração eleita, 

dada a sua aprovação a unanimidade, “em duas Assembléias convocadas 

para essa finalidade, nas datas de 22/02/17 e 16/03/17”; e, ainda, que seja 

determinado o registro das atas pelo cartório competente. Inicial consta no 

Id. 5892577 – pg. 1/11. Em 17.04.2017 a tutela de urgência pugnada pelo 

autor foi deferida por este Juízo, sendo determinado que as requeridas 

providenciassem o registro das atas de assembleia dos dias 22.02.2017 e 

16.03.2017, respeitando a ordem cronológica de suas respectivas 

realizações, dando posse ao autor no cargo de síndico, até ulterior 

deliberação (Id. nº 6102446). As requeridas compareceram 

espontaneamente aos autos e pediram a reconsideração da decisão que 

concedeu a tutela de urgência. Diante das novas informações por elas 

trazidas, em 28.04.2017, este Juízo revogou a medida antecipatória (Ids. 

6603931 e 6153473). Em 23.05.2017 foi realizada audiência de 

conciliação, a qual restou infrutífera (Id. 7307543). Visando o deferimento 

da tutela pedida na exordial, o autor interpôs Agravo de Instrumento (Id. 

7341672). Em sede do Agravo de Instrumento, também restou indeferido o 

pedido antecipatório, tendo o d. Relator consignado que este Juízo poderia 

nomear representante provisório do condomínio (Id. 8019028). O autor 

informou que a síndica eleita no dia 24.03.2017, Srª Losangele Teles 

Rocha, manifestou expressamente seu desinteresse ao cargo, 

comunicando sua renúncia no grupo de moradores do Condomínio (Id. 

8022265). Posteriormente, as requeridas se manifestaram informando que 

o Condomínio estava sem administrador, pedindo autorização para 

registrar em cartório as atas das assembleias realizadas nos dias 

22.02.2017 e 24.03.2017, esta última declarando síndica a moradora 

Losangele Teles Rocha, ou que fosse prorrogado o mandato da requerida 

Conceição Junqueira (Id. 8066906). As requeridas apresentaram 

contestação (Id. 8147452, pg 1-11). Na contestação, sustentaram que a 

assembleia geral extraordinária realizada no dia 22.02.2017 (Id. 6605926), 

foi convocada com todas as formalidades legais, bem como atendendo as 

exigências da Convenção do Condomínio e, posteriormente, a assembleia 

agendada para o dia 16.03.2017 foi cancelada (Id. 6606410). Aduzem que 

referido cancelamento foi fixado no mural do Condomínio e enviado ao 

autor, na pessoa do seu representante, via e-mail, conforme comprovante 

anexo no Id. 6606636. Sustentam que, uma vez cancelada a reunião do 

dia 16.03.2017, jamais poderia ser extraído nesta data uma ata capaz de 

registrar as deliberações dos Condôminos, sendo apenas uma reunião 

entre alguns moradores representando somente a minoria. Segundo as 

requeridas, considerando que o autor não mora no Condomínio, 

objetivando evitar futuros questionamentos, enviaram e-mail ao seu 

representante, o advogado Alfredo José de Oliveira Gonzaga, informando 

o cancelamento da assembleia, por motivo de saúde da síndica. Dizem que 

mesmo ciente do cancelamento da assembleia do dia 16.03.2017, o Autor, 

juntamente com alguns moradores, alguns por procuração, cujas 

procurações não foram apresentadas à administração do Condomínio, 

realizaram uma reunião que a denominaram de Assembleia Geral 

Ordinária, secretariada por Alfredo José de Oliveira Gonzaga, 

representante do Autor, e lá proclamaram este como síndico. Descrevem 

que, se tivesse ocorrido, tal assembleia seria extraordinária, já que a 

ordinária ocorreu em dezembro/2016, conforme ata anexa no Id. 6606795 

- e, sequer está assinada pelos presentes naquela reunião, demonstrando 

também por tal motivo, sua nulidade. Com efeito, afirmam que o autor não 

foi eleito como síndico, não podendo exigir que lhe sejam transmitidos o 

cargo e nem os documentos do condomínio, tais como livros de atas, de 

registro de empregados, balancetes, etc. Prosseguem na peça 

contestatória dizendo que após superado o problema de saúde da síndica 

(requerida Conceição Junqueira), esta convocou nova assembleia para o 

dia 24.03.2017, visando atender as exigências da Convenção do 

Condomínio, bem como as deliberações das assembleias dos dias 

15.12.2016 e 22.02.2017, a fim de eleger, em definitivo, a nova 

administração para o biênio 2017/2019. Dizem que iniciada a assembleia 

do dia 24.03.2017, com a presença do autor e também de seu 

representante, restou aprovado que a presidência seria exercida pela 

moradora Losângele Teles Rocha. Porém, a ata anexada aos autos pelo 

autor sobre tal assembleia não corresponde aos fatos ocorridos, tanto 

que, tal documento não registrou o ocorrido no início dos trabalhos, 

quando o autor pretendia registrar tudo em áudio e vídeo, e também não 

contém a assinatura de nenhum dos participantes do ato, como presidente 

dos trabalhos, secretário e síndica. Afirmam que naquela oportunidade 

(24.03.2017), o autor, confiante na sua eleição, fez sua campanha 

expondo aos presentes sua plataforma de gestão, conforme consta na 

ata, porém, retirou sua candidatura no momento da votação, alegando já 

ter sido eleito síndico na data de 16.03.2017. Pugnaram, assim, que os 

pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes. Em 

13.06.2017, tendo em vista a necessidade de gerência condominial, 

administração das contas e condução dos serviços prestados pelos 

funcionários, este Juízo prorrogou, provisoriamente, o mandato da 

requerida Conceição Junqueira (8147459). O autor apresentou 

impugnação à contestação (Id. 9393726). As partes foram intimadas para 

especificar provas (Id. 10129591). As requeridas se manifestaram no 

sentido de que os documentos anexados aos autos são suficientes para 

comprovação dos fatos por elas relatados, mas, se necessário, seriam 

demonstrados por testemunhas, as quais arrolou (Id. 10242419). O autor, 

por sua vez, diz pretender apenas e tão somente demonstrar a 

regularidade das duas assembleias que o elegeram síndico, bem como, os 

ilícitos até então praticados pelas requeridas, estando suas pretensões 

embasadas nas normas internas do Condomínio (Id. 10323846). 

Posteriormente, o autor se manifestou para explanar sobre a existência de 

problemas na administração do condomínio e insatisfação de alguns 

moradores, pedindo, assim, ou a designação de audiência de instrução, ou 

o julgamento antecipado da lide, objetivando um resultado célere (Id. 

11520120). Novamente, o autor se manifestou, insurgindo-se contra a 

manutenção da requerida Conceição Junqueira como síndica provisória, 

pugnando pela convocação de nova assembleia para eleições diretas (Id. 

11749648). O agravo de instrumento interposto pelo autor foi desprovido 

(Id. 11796972). Em análise às manifestações do autor, este Juízo 

determinou a intimação das partes para manifestarem sobre a 

possibilidade de acordo, na hipótese de ser deferida autorização para 

registro de novas atas de assembleias do condomínio, permitindo nova 

eleição. Com isso, as partes se manifestaram, sem, contudo, chegarem a 

um consenso (Ids. 11809243, 11915078, 12003135, 12059450). 

Sobrevieram informações indicando que a requerida Conceição Junqueira 

se mudaria do Condomínio no dia 20.05.2018 e, portanto, não poderia 

continuar a exercer o cargo de síndica provisória (Ids. 13066812, 

13075980). Em 18.05.2018 este Juízo decidiu pela nomeação provisória ao 

cargo de síndico algum representante a ser indicado pela administradora 

requerida, Alternativa Serviços Administrativos. Porém, as partes 

aduziram tal impossibilidade, pois, tal empresa já não exerce auxílio na 

administração do condomínio (Ids. 13291640, 13370192 e 13395849). 

Veio-me concluso. É o relatório. DECIDO. 2. Fundamentação. Compulsando 

detidamente os autos, verifico que todas as informações e documentos 

trazidos pelas partes mostram-se suficientes para compreensão e 

julgamento da lide, não havendo necessidade de oitiva de testemunhas 

nem dilação probatória. Com efeito, respeitados os termos do artigo 12 do 

Código de Processo Civil, anoto que cabível o julgamento antecipado da 

presente lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Inexistindo preliminar ou prejudicial de mérito a ser sanada, passo à 

apreciação do mérito. 3. Mérito: Pela narrativa das partes, é fato 

incontroverso que a requerida Conceição Junqueira foi eleita síndica do 

Condomínio Belluno em 20.01.2015, para exercer o cargo durante o biênio 

2015/2017. Todavia, em 15.12.2016, quando foi realizada a assembleia 

ordinária destinada à prestação de contas do período de dezembro/2015 a 

novembro/2016, bem como à eleição dos novos integrantes da chapa 

administrativa para assumir no biênio 2017/2019, o ato não se concretizou 

devido a divergências sobre a possibilidade ou não da requerida 

Conceição Junqueira ser reeleita ao cargo. Na oportunidade, a maioria dos 

condôminos participantes concordaram em adiar a pauta para o dia 

15.02.2017. Tais fatos a respeito da assembleia ordinária do dia 
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15.12.2016 são comprovados pela ata juntada pelas requeridas no Id. nº 

6606795, do dia 23.04.2017. Consequentemente, o mandato da requerida 

Conceição Junqueira que se encerraria em dezembro/2016 restou 

prorrogado até ultimadas as novas eleições. Regularmente convocada, a 

reunião da assembleia extraordinária se realizou em 15.02.2017, conforme 

previsto, momento em que se iniciou o principal ponto de divergência entre 

as partes e objeto da lide. A ata da supracitada reunião foi juntada pelo 

autor no Id. 5892524, mas mostra-se relativamente ilegível. Porém, o 

mesmo documento foi juntado pelas requeridas no Id. 6605926, o qual está 

legível. Passo, pois, a transcrever partes de tal ata, por se tratarem de 

apontamentos decisivos para a compreensão dos fatos: 1. “Foi 

perguntado a todos os presentes se havia alguém interessado ao cargo 

de sindico, o senhor Alfredo disse que seu cliente Antônio de Lacerda 

Junior tem a intenção, porém por motivo de saúde não pode comparecer a 

assembleia”. (...) 2 - “O Senhor Everson disse que desconhece a 

possibilidade de candidatura por representação em nível de assembleia 

condominial e solicitou a representante da administradora, que consulte o 

jurídico para ver qual a legalidade desse procedimento, mas frisou que 

desconhece essa possibilidade”. 3 - “A seguir a senhora Laila informou 

que na assembleia do dia 15/12/2016 o senhor Vinicius representante do 

apartamento 504 foi candidato a síndico e também por representação por 

procuração o Senhor Antônio de Lacerda do apartamento 603 foi 

candidato a subsíndico, sendo que a assembleia deliberou contrária a 

eleição solicitando e dando um prazo maior para que os dois montassem a 

chapa e nesta assembleia estivessem presentes”. (...) 4 - “..., se 

candidatou para o cargo de Subsíndica a Sra. Maria Lúcia Borralho 

(representante do apartamento 304), com a condição de assumir o cargo 

somente se o candidato a síndico Sr. Antônio de Lacerda Júnior fosse 

eleito nas novas eleições; fez-se consignar que, caso contrário, iria a 

mesma renunciar sua nomeação; a votação foi aberta e por unanimidade a 

Sra. Maria Lúcia Borralho foi eleita nova Subsíndica para a próxima 

gestão. Ainda, em continuidade, quanto a eleição do Conselho fiscal houve 

dois candidatos; o Sr. Marcelo, apartamento 302, atual membro do 

conselho e o Sr. Everson Zuliani de Brito, representante de seis 

apartamentos, que se candidataram na condição de suplentes, no qual 

exercerão caso não se candidatem novos proprietários conselheiros na 

vindoura assembleia, o que também votado e aprovado à unanimidade”. 

(...) 5 - “O senhor Alfredo disse que o senhor Antônio não se faz presente 

por motivo de saúde e que ele não é uma figura desconhecida no 

condomínio e pediu que constasse na ata que por inexistência de 

impeditivo legal no código civil, na Convenção do condomínio e legislação 

Condominial, respeita-se a consulta que será realizada reafirmando-se a 

disponibilidade do seu nome, e que o senhor Antônio iria dizer qual seria 

sua proposta de trabalho no dia da sua posse como sindico, caso for 

eleito nesta assembleia”. (...) 6 - “O Senhor Everson consultou aos 

presentes e aceitaram levando em votação o nome do Senhor Antonio 

Lacerda do apartamento 603 para o cargo de sindico, perguntou aos 

moradores presentes quem concordava com o nome dele para o cargo, 

tendo sete votos a favor da candidatura do senhor Antônio e sete votos 

contrários e uma abstenção, ficando então decidido adiar a assembleia, 

pois o único interessado ao cargo de sindico Antônio Lacerda, não estava 

presente e solicitaram que ele venha e apresente os seus projetos para o 

mandato como síndico”. 7 – “A seguir o Senhor Everson solicitou que 

conste em ata que a sindica permaneça respondendo civil e criminalmente 

pelo condomínio até que se faça uma nova assembleia, registre a ata e 

que a documentação esteja toda regularizada no banco, após algumas 

sugestões ficou decidida a data de 16/03/2017 com a mesma pauta, sendo 

que no edital será colocado que quem deseja recorrer ao cargo que envie 

a proposta para a administradora, lembrando que o síndico tem que ter seu 

nome apto para abertura de conta junto à instituição bancária...”. 8 – “O 

advogado Alfredo disse que ira levar para o seu cliente Antônio Lacerda o 

seguinte, que se ele quer manter seu nome como candidato que 

compareça a próxima assembleia e traga sua proposta de trabalho. Após 

algumas sugestões foi solicitado, que retire a necessidade de consulta 

acima mencionada, aprovada por todos. Sendo assim, a eleição do 

próximo dia 16/3 dar-se-á tão somente para o cargo de sindico e, em 

principio, de um conselheiro fiscal...”. Conforme afirmações trazidas pelo 

autor na inicial, na impugnação à contestação e manifestações posteriores 

(Ids. 11915078 e 9393726), tem-se que ele sustenta ter sido eleito ao 

cargo de síndico em duas oportunidades, nas assembleias dos dias 

22.02.2017 e 16.03.2017. Todavia, relativamente à assembleia do dia 

22.02.2017, a correta interpretação da leitura da ata não permite 

chegar-se à conclusão de que o autor foi eleito. Isso porque, consoante 

trecho 1 acima transcrito, no dia 22.02.2017 o autor não compareceu à 

reunião, mas se fez representar por procurador, o Sr. “Alfredo”, o qual 

manifestou que seu cliente era candidato ao cargo de síndico. Com isso, 

iniciou-se um impasse para saber se uma candidatura poderia se dar por 

representante legal ou não. Após algumas ponderações, o “Sr. Everson” 

consultou aos moradores e estes decidiram pela aceitação da 

candidatura, sendo o nome do autor levado à votação. O autor teve sete 

votos favoráveis e sete contrários. Enquanto isso, a Sra. Maria Lúcia 

Borralho, por unanimidade, foi eleita ao cargo de subsíndica. Contudo, ela 

fez consignar em ata que só assumiria o cargo se o autor fosse eleito 

síndico “nas novas eleições”. A menção às “novas eleições” ocorreu 

porque, em razão do empate na votação do nome do autor, os moradores 

decidiram adiar para uma próxima data a eleição ao cargo de síndico, 

solicitando que aquele comparecesse pessoalmente e apresentasse suas 

propostas. Dito isso, é evidente que o autor não foi eleito na assembleia do 

dia 22.02.2018, tanto que o seu próprio representante legal fez constar 

que iria levar-lhe a informação de que se “ele quer manter seu nome como 

candidato que compareça a próxima assembleia e traga sua proposta de 

trabalho”. Após o adiamento da eleição para novo síndico, frise-se que 

constou em ata que a ora requerida Conceição Junqueira continuaria a 

“responder” pelo condomínio, bem como que a nova eleição se daria em 

16.03 (2017), para os cargos de síndico e de um conselheiro fiscal. No 

que diz respeito à assembleia designada para o dia 16.03.2017, é fato 

incontroverso que o autor compareceu ao condomínio e, em razão da 

ausência da requerida Conceição Junqueira, a Sra. Maria Lúcia Borralho 

“assumiu a presidência dos trabalhos e optou por dar continuidade”. Na 

ocasião, diz o autor ter sido eleito de forma unânime, com 14 votos. 

Segundo afirma o autor, tal iniciativa se deu porque a sua chapa já estava 

eleita e, a sessão anterior só foi adiada para “formalização mediante sua 

presença”. A partir daí, tem-se nova controvérsia, pois as requeridas 

aduzem a nulidade da reunião do dia 16.03.2018, em que o autor afirma ter 

sido “novamente” eleito. Tenho que assiste razão às requeridas. Ora, 

conforme constou na ata do dia 22.02.2017, a Sra. Maria Lúcia Borralho 

só aceitaria tomar posse ao cargo de subsíndica, se o autor fosse eleito a 

síndico nas “novas eleições”. Tal postura da Srª Maria Lúcia Borralho, que 

se tornou pública e aceita perante os condôminos, impôs uma condição 

futura e incerta à efetivação de sua eleição como subsíndica. 

Consequentemente, por uma questão de dedução lógica, enquanto o nome 

do autor não fosse levado a outra votação e fosse efetivamente eleito 

pela maioria (o que não ocorreu em 22.02.2017), a Srª Maria Lúcia 

Borralho não poderia assumir o cargo para o qual ela foi eleita. E, por 

ocasião da reunião do dia 16.03.2018, ocorreu justamente o contrário da 

ordem a ser respeitada face a condicionante existente, pois a Srª Maria 

Lúcia Borralho, antes do autor ser eleito, se assumiu como subsíndica, 

declarou a vacância do cargo de síndica (pela ausência da requerida 

Conceição), dando assim aberta a sessão. Aberta a sessão, levou-se o 

nome do autor à votação. Registro que embora a Srª Maria Lúcia Borralho 

tenha colocado aludida condicionante por vontade própria e livre iniciativa, 

considerando que tal conduta foi assumida perante os condôminos 

votantes do dia 22.02.2017 e estes a aceitaram, pode-se dizer que houve 

a pactuação de uma obrigação da modalidade “condicional”, cuja definição 

está no art. 121, do Código Civil: “Considera-se condição a cláusula que, 

derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do 

negócio jurídico a evento futuro e incerto”. Nas palavras do jurista Carlos 

Roberto Gonçalves: “Condição é o acontecimento futuro e incerto de que 

depende a eficácia do negócio jurídico (CC, art. 121). Da sua ocorrência 

depende o nascimento ou a extinção de um direito. Sob o aspecto formal, 

apresenta-se inserida nas disposições escritas do negócio jurídico, razão 

por que muitas vezes se define como a cláusula que subordina o efeito do 

ato jurídico a evento futuro e incerto”[1]. Da analogia feita com a 

modalidade de obrigação condicional, resta claro que para a Srª Maria 

Lúcia Borralho ficar autorizada a assumir o cargo de subsíndica e praticar 

atos como tal, tanto em razão de sua vontade manifestada quanto em 

razão da anuência dos condôminos, era preciso que se concretizasse 

determinado acontecimento futuro e incerto, qual seja, a votação do nome 

do autor, bem como que a maioria dos votos lhes fossem favoráveis 

(incerto). Em verdade, quando na reunião do dia 22.02.2017 os 

condôminos decidiram que a requerida Conceição Junqueira continuaria 

como síndica até as novas eleições se ultimarem, bem como que a Srª 

Maria Lúcia Borralho só tomaria posse como subsíndica na hipótese do 

autor ser eleito, o cargo de subsíndico(a) restava temporariamente vago. 
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Em síntese, a Srª Maria Lúcia Borralho não possuía legitimidade para abrir 

a sessão do dia 16.03.2018. Outrossim, não tem razão o autor quando diz 

que a sessão anterior (22.02.2017) só foi adiada para “formalização 

mediante sua presença”. Na verdade, as deliberações constantes em ata 

não traduzem que bastaria ao autor se fazer presente na nova assembleia 

e, então, ser declarado síndico, mas sim que, inclusive para manter-se 

como candidato ele deveria se fazer presente. Após, estando presente o 

autor pessoalmente e não só por representante como antes, os 

condôminos votariam novamente para dizer se o elegeriam ao cargo de 

síndico. Esta foi a vontade expressada pela maioria dos condôminos 

votantes na reunião do dia 22.02.2017. Há que se ressaltar outros vícios 

da reunião aberta em 16.03.2018, pois constou que se tratava de uma 

assembleia ordinária, mas na verdade não poderia ser, pois a ordinária se 

deu na data regular de 15.12.2016. Logo, as reuniões posteriormente 

remarcadas para concretizar a eleição de síndico só poderiam ser 

extraordinárias. Ainda, a ata do dia 16.03.2018 que o autor apresentou 

nos Ids. 5892525 e 5892586, não contêm as assinaturas de nenhum dos 

presentes. Além disso, não foram juntadas as procurações que 

autorizavam o Sr. “Everson Zuliani” representar os condôminos dos 

apartamentos 902, 702, 203, 204, 402, 1001, 1004, 502 e 603. Tais vícios 

também comprometam a validade da reunião do dia 16.03.2018. Pois bem. 

Para além da não legitimidade da Srª Maria Lúcia Borralho para abrir a 

sessão do dia 16.03.2018, conforme razões expostas, impõe-se também 

reconhecer que tal sessão não poderia ocorrer dado seu cancelamento. A 

requerida Conceição Junqueira comprovou nos autos que, no dia 

15.03.2017, afixou comunicado no condomínio acerca do adiamento da 

assembleia do dia 16.03.2017, por motivos particulares de saúde, bem 

como informando que a solenidade seria convocada para a semana 

seguinte (Id. 6606410). Juntou atestado de consulta médica ocorrida em 

16.03.2017 (Id. 6606410). Da mesma forma, comprovou que no dia 

15.03.2017 enviou e-mail ao representante do autor sobre tal adiamento 

(Id. 6606636). Se o autor não reside no condomínio e na reunião do dia 

22.02.2017 se fez representar por procurador, deve-se presumir a boa-fé 

no ato das requeridas ao enviarem e-mail ao seu representante legal para 

informar-lhe o cancelamento da reunião do dia 16.03.2017, conforme 

comprovado no Id. 6606636. Tal comunicado de cancelamento se deu no 

dia 15.03.2017, foi estendido aos demais condôminos por cartaz (Id. 

6606410), sendo que não há nenhum impeditivo legal previsto no 

Regimento Interno ou na Convenção do Condomínio que vede adiar-se, 24 

horas antes, a sessão anteriormente designada (Ids. 6607368 e 6607502). 

Ademais, conforme prevê o art. 1.348, do Código Civil: Art. 1.348. 

“Compete ao síndico: I - convocar a assembléia dos condôminos”. Nesse 

mesmo sentido dispõe o art. 7º do Regimento Interno do Condomínio, que 

diz: “Ao síndico compete, conforme o disposto no artigo 1348, do Código 

Civil: 1) Convocar a Assembléia dos condôminos, sejam elas Ordinárias ou 

Extraordinárias”. Com efeito, considerando a competência do síndico para 

convocar as assembleias, caso não concordassem com o adiamento da 

sessão do dia 16.03.2017, caberia ao autor e aos demais participantes da 

reunião daquele dia, havendo o quórum adequado, convocar outra data 

para a Assembleia Geral Extraordinária – fazendo-se as devidas 

comunicações posteriores. Sobre isso dispõe o art. 8 da Convenção do 

Condomínio: Art. 8 – “Poderão haver Assembléias Gerais Extraordinárias, 

convocadas pelo síndico ou por condôminos que representem, no mínimo, 

1/4 (um quarto) das frações ideais do condomínio, sempre que os 

interesses gerais exigirem”. É certo que não poderiam os participantes da 

reunião do dia 16.03.2017 – após discordarem da síndica, declararem 

instalada a assembleia extraordinária. Isso porque, a promoveram à revelia 

dos demais condôminos que já haviam sido avisados do seu cancelamento 

e, inclusive, estavam convocados para o dia 24.03.2017. Outra não pode 

ser a interpretação acerca da invalidade da ata do dia 16.03.2017, face a 

previsão contida no art. 1.354, do Código Civil, que diz: Art. 1.354. “A 

assembléia não poderá deliberar se todos os condôminos não forem 

convocados para a reunião”. Aliás, conforme se vê da ata da assembleia 

ocorrida posteriormente, dia 24.03.2017 – Id. 6607096, a moradora Lisa de 

Aquino Póvoas (apto 504) fez constar que se sentiu tolhida no seu direito 

de voto ao saber da suposta eleição ocorrida em 16.03.2017, pois viu no 

elevador comunicado sobre seu cancelamento. Registre-se que, na 

mesma ata do dia 24.03.2017, dois moradores discordaram da atitude da 

subsíndica eleita (Srª Maria Lúcia) que, no dia 16.03.2017, assumiu o 

cargo antes de ser concretizada a eleição do ora autor, pois isso foi 

contrário às deliberações da assembleia do dia 22.02.2017, o que 

corrobora com o Juízo de valor explicitado em linhas anteriores sobre tal 

ato. Nesta linha de raciocínio, cumpre destacar que o art. 5º, inciso II da 

Convenção do Condomínio prevê que “dos atos do síndico cabe recurso à 

Assembléia, vigorando, todavia, as decisões do síndico até deliberação 

em contrário da mesma”. Por conseguinte, estava vigorando o ato de 

cancelamento comunicado pela síndica em exercício e, não houve ato 

formal convocado para que a assembleia o tornasse superado, até porque 

não havia necessidade, pois não houve omissão daquela, tanto que o 

cancelamento foi acompanhado de nova data. Disso decorre que, a 

reunião ocorrida no dia 16.03.2017 é inválida. Por outro lado, a assembleia 

extraordinária do dia 24.03.2017 é perfeitamente válida, ocasião em que 

foi eleita ao cargo de síndica a Srª Losangele Teles Rocha. Considerando 

que no decorrer da demanda, a síndica eleita para o biênio 2017/2019 

(Losangele Teles Rocha) comunicou renúncia, caberá agora à assembleia 

devidamente convocada e comunicada decidir sobre a administração do 

Condomínio Belluno, respeitadas as normas internas e legislação em vigor. 

3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. 

CONDENO a parte autora a pagar as custas processuais e os honorários 

advocatícios, estes fixados de forma equitativa em R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), dado o baixo valor atribuído à causa, nos termos do §8º do art. 85 

do Código de Processo Civil. Ad cautelam, em razão das últimas 

informações trazidas pelas partes, retifico a decisão constante no Id. 

13291640, a fim de que, enquanto não realizada assembleia, autorizar que 

o Condomínio seja representado provisoriamente por pessoa a ser 

indicada pela atual empresa administradora – Emika Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. 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, 04 de Junho de 

2018. P. R. I. C. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro, volume 2. Teoria 

Geral das Obrigações, 8. ed., p. 198. São Paulo: Saraiva, 2011.

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017169-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON ROSA SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que o Perito Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 19/06/2018 a partir das 08:30 horas. 

Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Av. das Flores 

843, sala 11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim 

Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias)., Email: 

flavioperito@gmail.com Telefones 3025 3060 e 99223 7073. Posto isso, 

intimo as partes para comparecem a perícia designada ficando o 

advogado da parte autora responsável em apresentar seu cliente. Cuiabá 

- MT30 de maio de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000639-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que o Perito Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 19/06/2018 a partir das 08:45 horas. 

Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Av. das Flores 

843, sala 11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim 

Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias)., Email: 
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flavioperito@gmail.com Telefones 3025 3060 e 99223 7073. Posto isso, 

intimo as partes para comparecem a perícia designada ficando o 

advogado da parte autora responsável em apresentar seu cliente. Cuiabá 

- MT30 de maio de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027570-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMIR FRANCISCO FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT0004198A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MG0110851A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027570-42.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: OSMIR FRANCISCO FARIA Parte Ré: 

RÉU: TOYOTA DO BRASIL LTDA Vistos. Vieram os autos conclusos para 

análise do petitório de ID. 13018484, onde a parte autora pugna pelo 

parcelamento de custas. Nos termos do art. 468, § 7º, da CNGC, 

CONCEDO o direito ao parcelamento das despesas processuais, 

facultando à parte autora o recolhimento das mesmas em até 06 (seis) 

parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, caso em 

que deverá comprovar o recolhimento da primeira parcela no prazo 

supracitado. Comunique-se o DCA. Decorrido o prazo sem comprovação 

do recolhimento, voltem-me os autos conclusos. Recebo o presente feito, 

pelo procedimento comum. 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 10 de julho 

de 2018, às 10h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 05 Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). Cuiabá, 08 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1270900 Nr: 27973-28.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALFREDO BUAINAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTOS COMÉRCIO DE MADEIRAS E 

EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS MARCELO BENITES 

GIUMMARRESI - OAB:5.119/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça via boleto bancário ou fornecer os meios 

para o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça , no prazo de 05( 

cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 873464 Nr: 12181-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DE MT, CELSO LUIS MAGALHÃES SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON GENU MACIEL DE SOUZA, GENILSON 

GENU MACIEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre o certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 53232 Nr: 1729-68.1994.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO JOSÉ BERGOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANILO GUSMÃO PINHEIRO DUARTE - OAB:8086, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ARAUJO E 

SILVA - OAB:4208-A/MT

 Certifico que a parte executada é falecida conforme fls. 474, bem como 

que muito embora conste pagamento de diligência de oficial não foi 

requerido pela parte executada qual a diligência solicitada, motivo pelo qual 

impulsiono os autos para que a parte exequente explicite qual a diligência 

que deseja, indicando a pessoa a ser intimada, bem como o endereço 

completo para intimação, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 384084 Nr: 19636-31.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINEY BENEDITO DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:16.542-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5.736/O/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1107146 Nr: 13445-23.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:OAB/MT 8.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MAIZA KESSLER DOS 

SANTOS - OAB:18288, EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - 

OAB:17703, FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663, FERNANDA ALVES 

CARDOSO CAVALARI - OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15642, THALISSON 

GAYVA MORAES - OAB:18846

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 69140 Nr: 1259-03.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGEL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO IVO ROWEDER, VILMAR FELIPE 

FOLLMANN, ADMILSON LUIZ DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-A/MT, JOSE CARLOS LARANJEIRA - OAB:15.661
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos INTIMANDO a parte autora para apresentar 

CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR E ÔNUS DOS IMÓVEIS, visando possibilitar 

nova expedição de Termos de Penhoras, diante da informação prestada 

pelo Cartório às folhas 484/485.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256409 Nr: 19758-49.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON ILDEFONSO LOCATELI CAMARA, MARIA 

PESSOA DOS SANTOS, MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA BISPO, 

ANTONIO PEREIRA LEITE, ABILIO ANTONIO DA SILVA, ADEIL JOSÉ DE 

FREITAS, BENEDITO SANTANA DA SILVA, CAMILO LOPES DA COSTA, 

MIGUEL ESPINDOLA DOS SANTOS, ARMANDO MARQUES DE ABREU, 

NOEL VENANCIO DE ANDRADE, MANOEL CLEMENTE LADISLAU, 

JOAQUIM PEREIRA LEITE, WALDEMIRO SIMÕES DE SOUZA, JOÃO 

BATISTA MAIA, EDMAR NORBERTO DA SILVA, LEONEL DA SILVA LIMA, 

CÍCERO DOS SANTOS, ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE, MANOEL 

ALVES PEREIRA, DEMIVALDO CAMARGO DE ALMEIDA, LUIZ LIUTARO 

ABE, HÉLIO JOSÉ DE SOUZA, SIBALDO FERREIRA BARBOSA, ALMIR 

JOSE DE LIMA, JUVENAL CELESTINO DA COSTA, LUIS ANTONIO DE 

SOUZA, VALDIR BATISTA PEREIRA, DURVAL ALVES FERRREIRA, 

DAGOBERTO CAMARGO DE ALMEIDA, JÚLIO PEREIRA DA SILVA, 

PEDROLINA DA SILVA, PERCILIO JOÃO DE SOUZA, EZEQUIAS DE 

OLIVEIRA PINTO, MARA ALICE TAVARES DA SILVA, MARLENE SOUZA 

LADISLAU, ISABEL BEZERRA DA COSTA, BRASILINA MARQUES DA 

SILVA, RENIDE PEDROSA DA SILVA, MIRA ROSA DE OLIVEIRA, MARIA 

APARECIDA DA SILVA, MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO OLIVEIRA, 

MARILZA SOUZA LADISLAU, MARIA DJANETE DA SILVA E SILVA, 

JUDITH NUNES DE OLIVEIRA, MARLUCI SOUZA LADISLAU, ZÉLIA 

PESSOA DOS SANTOS, JOVELINA MARQUES DA SILVA, JOÃO BATISTA 

SILVEIRA DE AVILA, VANDERLEI FERREIRA DA COSTA, WALDEMIR 

CARLOS PEDRO, LINO DA SILVA PEDROSO, ANTONIO JUVINO DA SILVA, 

JOSABETH ALEXANDRINA LEITE DE ALMEIDA, JOENIL RIBEIRO TAQUES, 

LEUZIMAR SILVA PARENTE, SELMA ANZIL DA SILVA, SINVAL DOS 

SANTOS, ROBERTO BATISTA DA CRUZ, ADEMIR PEREIRA DA SILVA, 

DENIL FERREIRA DE ARAUJO, CERÍCIO PEDRO DE PAULA, SEBASTIÃO 

CECÍLIO DA SILVA, LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO, RAIMUNDO 

NONATO DE LUCENA, FRANCISCO PAZ DE ARAÚJO, ANTONIO GOMES 

LIMA, ANTONIO JOSÉ DA SILVA, JOÃO MARIA DE OLIVEIRA, SATURNINO 

MILITINO DE SANTANA, ADÃO BENEDITO CECÍLIO DA SILVA, ALCIDES 

RONDON FIGUEIREDO, URBANO CAMPOS ALVES, MAFALDA PAULINA 

DA CONCEIÇÃO, GIOVALDO TAVARES DA SILVA, EVANDRO ALBINO 

PEREIRA, PAULO APARECIDO GICOS, ELIEL DE AGUIAR, JAIRO 

NOGUEIRA NEPONOCENO, MILTON RAMOS DE SOUZA, LINO RAMOS DE 

SOUZA, JOÃO APARECIDO DE CARVALHO, HONORATO NORBERTO DA 

SILVA, SEVERINO VIEIRA DA CUNHA, RAUL BARCELLOS MAIA, FÁTIMA 

LOPES DOS SANTOS, EURONDINO DE CAMPOS LACERDA, BENEDITO 

VIEIRA DA CUNHA, FELIX RUFINO DA SILVA, EVANILDES GONÇALVES 

ALVES DA SILVA, MARLENE MADALENA PACHECO, LILINA DE SOUZA 

SILVA, NIVALDO DA ROCHA RAMOS, ESPÓLIO DE GONÇALO PEREIRA 

DE SOUZA, RAMÃO ORTIZ, VITORINA FERREIRA DA SILVA, EDGAR 

NUNES PEREIRA, ARCIVAL LOCATELI CAMARA, ORDILEI BRIZOLA DOS 

SANTOS, DOMINGAS BOM DESPACHO DE ALMEIDA, SEBASTIÃO 

FERREIRA DE ARRUDA, NOEMI ALVES DOS SANTOS, SEBASTIAO DE 

MATOS FILHO, NARCISO LEANDRO VIEIRA, ALTINO CECILIO DE 

OLIVEIRA, NEUSA LOPES DA SILVA, NEZIA DE LARA CUNHA, EROTIDES 

RAMOS DA GUIA MACEDO, OZENY DIAS DA SILVA, ISABEL MERCEDES 

SOUZA, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO P. A . 

RENASCER -, RONIVON NUNES FRAZÃO, VERONICA ANZIL, SIRLEY 

ANZIL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUCINEI DA SILVA 

NUNES, para devolução dos autos nº 19758-49.2006.811.0041, Protocolo 

256409, 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.: 819401 Nr: 25674-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME CANDIDO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDA MARIA TOMEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA 

FILHO - OAB:12.024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse a respeito da penhora. Desta forma impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para se manifestar requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 946856 Nr: 58497-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES ECHEVERRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SERVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP

 INTIMAÇÃO da exequênte para retirar a Certidão de Crédito expedida nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 451982 Nr: 24154-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOIDES FERNANDES DE MATOS, CLEIA ROMPATO DE 

MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BENEDITO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARCIO VAREIRO - 

OAB:15287-B, JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - OAB:8694 MT, 

LUILSON BARROS MALHEIROS - OAB:5016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a autora para manifestar acerca do desarquivamento. 

Decorrido o prazo devolva-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 757403 Nr: 9581-16.2012.811.0041

 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: ELIZABETH APARECIDA LUZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES MAIA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA CARLOTA GONÇALVES 

VILELA - OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar no balcão desta secretaria 

no prazo de 05 dias cópia da Certidão de Inteiro Teor e ônus do imóvel, 

Memorial descritivo e planta do imóvel, para serem encaminhados á 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, nos termos da petição de 

folhas 94 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 378190 Nr: 14351-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVINO SILVA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADINE GROSSI - 

OAB:19442/O, 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:

 Impulsiono os autos a parte interessada/autora para manifestação acerca 

do desarquivamento, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias retorne os 

autos ao arquivo.

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1014307-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SO LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT0017523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIKSON COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMATICA 

LTDA - ME (EMBARGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como balanço financeiro assinado por profissional qualificado, 

IRPJ, etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de maio de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008462-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRANTE ALVES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT0004754A (ADVOGADO)

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT22011/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (RÉU)

 

PJE 1008462-90.2018 Vistos. Considerando que o requerido não foi 

citado, nos termos do art. 329, § 1º do NCPC, recebo a emenda ID 

12818053, com a majoração do valor dos danos materiais postulado para 

R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). No mais, cumpra-se na integra a decisão 

de ID 12622431, procedendo a citação e intimação do requerido acerca da 

audiência designada. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de maio de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008462-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRANTE ALVES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT0004754A (ADVOGADO)

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT22011/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 

com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Almirante Alves de Sousa 

em desfavor de O S Instituto Odontológico Ltda., aduzindo que firmou 

contrato de prestação de serviço odontológico oferecido pela ré, no valor 

total de R$ 27.000,00, do qual efetuou o pagamento de R$ 13.500,00 a 

título de entrada, e emitiu três cheques no valor de R$ 4.500,00 cada, mas 

em razão da má prestação dos serviços da requerida, sustou o 

pagamento das cártulas. Assim, requer o deferimento da tutela de 

urgência para proibir a ré de inserir o nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como de protestar os cheques, sob pena de 

multa. 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] Não há como atender ao 

pedido nesta fase de cognição sumária, pois se trata de matéria que 

demanda prova técnica que só será possível na fase oportuna, ou seja, 

que realmente houve falha na prestação do serviço pela requerida para 

justificar a sustação dos cheques. Não bastasse isso, o autor não 

apresentou qualquer documento para comprovar o requerimento perante à 

instituição bancária de sustação dos cheques, ou cópia microfilmada com 

motivo de sua possível devolução. Nesse contexto, ausentes os requisitos 

do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência formulado pelo autor. No mais, quanto ao pedido de inversão 

do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, 

neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, 

inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua 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: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade do requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 18/06/2018, às 

11h00min para audiência de conciliação, a ser realizado na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 
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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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014266-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO VAZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ OAB - MT19681/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Restituição m Dobro de Valor c/c Indenização 

por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por AFONSO 

VAZ DE CAMPOS, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, alegando que solicitou instalação de 

uma unidade consumidora no imóvel localizado em Santo Antônio do 

Leverger/MT, entretanto, a requerida efetuou a ligação no imóvel vizinho e 

emitiu faturas em nome do autor, mesmo sem ter utilizado o serviço, e 

inseriu o nome dele nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. Diz que em decorrência da negativação de seu nome, vem 

sofrendo enormes prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que tem 

seu crédito abalado no mercado. Requer o deferimento da tutela de 

urgência para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção 

ao crédito. O pedido de antecipação da tutela de urgência merece amparo 

com base nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil. Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, 

restou demonstrada nos autos, principalmente por meio do documento de 

ID 13372158, que mostra a negativação do nome da parte autora nos 

bancos de dados do SPC/SERASA, além dos diversos documentos 

colacionados onde reclama a instalação equivocada da unidade 

consumidora. 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] Por 

outro lado, é notório o perigo de dano, vez que a inclusão do nome da 

parte autora nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito 

implica no abalo ao crédito, gerando diversos prejuízos tanto na ordem 

patrimonial quanto moral. 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 a parte autora 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. Diante do exposto, 

com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

medida pleiteada, determinando a exclusão do nome da parte requerente 

do banco de dados do SPC/SERASA, relativo ao débito inserido pela ré. 

Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que exclua o nome da parte autora 

dos seus bancos de dados, no prazo de 48 horas, relativo à referida 

inscrição. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua 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: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 16/07/2018, às 

08h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Intime-se a parte 

autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos 

que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, 

holerite, etc., no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da 

benesse. Cumpra-se. Cuiabá, 30 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. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 719327 Nr: 11595-07.2011.811.0041

 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: HELBERT LUCAS CORREA MENANDRO, IVONIL LUCAS 

EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERBENS IMÓVEIS LTDA, JOSÉ CARLOS 

MASSANEIRO, RODOBENS ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIOS LTDA, 

ELAINE ROSA MASSANEIRO, SIDNEI OLIVEIRA, SISTEMA FÁCIL 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, NAYLA 

LUCAS CORRÊA MENANDRO - OAB:10.392 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2.883-A/MT, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - OAB:OAB/SP 

152165, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360-MT

 Visto.

Verifica-se que Caetés Empreendimentos e Participações Ltda. ME não 

apresentou instrumento de procuração, assim, intime-se o advogado 

Eduardo Cubitza para regularizar a representação processual, no prazo 

de cinco dias.

E diante da renúncia dos advogados dos requeridos Interbens, José 

Carlos e Elaine, noticiada às fls. 1.041/1.048, intimem-se os referidos réus 

pessoalmente, para regularizarem a representação processual, no prazo 

de quinze dias.

 Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 154615 Nr: 8285-37.2004.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMINDA ALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ DA COSTA RIBEIRO, 

HERDEIROS DE LUIZ DA COSTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Visto.

 No tocante ao requerimento de fl. 208, vê-se que a União já se manifestou 

à fl. 41 e o Estado à fl. 150.

 Assim, intime-se o ente Municipal, para informar se possui interesse ou 

não no imóvel objeto da demanda. Instrua com cópia dos documentos de 

fls. 77/80.

 Cumpra-se o item VI, do despacho de fl. 151, no sentido de intimar o 

curador especial, pessoalmente, para que apresente defesa.

Após, intime-se a autora para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se 

sobre a contestação e os documentos que eventualmente venham a 

acompanhá-la, sob pena de preclusão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 325649 Nr: 25652-69.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WOCAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE CAMPOS BORGES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/PR 59659, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - 

OAB:59659, STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - 

OAB:18.501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO DE CAMPOS BORGES 

JUNIOR - OAB:4703/MT

 Código n. 325649

Visto.

 Diante da informação do exequente de fl.119, expeça-se alvará em favor 

do executado, para levantamento do valor penhorado as fls. 110/110-v, 

inclusive com seus rendimentos, na forma pretendida a fl.121.

Após, intime-se o exequente para informar o cumprimento ou não do 

pacto, para consequente extinção do processo, no prazo de cinco dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 720332 Nr: 15760-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DARCI RORIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABA OUTDOOR PUBLICIDADE LTDA, 

VIVIANE ROSSI ZITELLI MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO DOS SANTOS - 

OAB:2.417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:16.694A OAB/MT, WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 Código 720332

Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença, assim, proceda-se as alterações 

necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos, como já determinando 

à fl. 352.

Diante da concordância do exequente com os valores depositados pela 

executada defiro o pedido de expedição de alvará (fl. 387), em 

consonância com o Provimento n. 68/2018 do CNJ, decorrido dois dias 

úteis do esgotamento do prazo sem manifestação ou recurso do réu, 

certifique-se e expeça-se alvará em favor do exequente, para 

levantamento de toda quantia disponível nos autos.

No mais, verifica-se que a sentença de fls. 210/213 possui parte líquida e 

outra ilíquida, sendo que a parte ilíquida determinou que a executada 

providenciasse a reconstrução da varanda da casa do exequente, 

devendo os valores já gastos com a reconstrução ser apurados em 

liquidação de sentença corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de 

mora de 1% a partir do efetivo desembolso.

 Em atendimento ao disposto no art. 510, do NCPC, intimem-se as partes 

para apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 

quinze dias.

 Cumprida a ordem acima e caso não haja a possibilidade de imediata 

decisão, será nomeado perito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 30 de maio de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1080984 Nr: 2019-14.2016.811.0041

 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: TERESINHA MARIA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LOUZICH DA SILVA - 

OAB:17532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO JUVENIZ DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:160493

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para que a 

ré proceda a devolução dos valores pagos devendo reter a título de multa 

contratual a quantia de 10% (dez por centos) do valor efetivamente pago, 

abatendo o valor dos encargos de inadimplência de 1% ao mês ou fração 

de mês e incidir multa de 2% (dois por cento) sobre o débito de 31.07.2014 

até 16.10.2014, a quantia a ser devolvida deverá ser acrescida de 

correção monetária (INPC) desde a data do desembolso e juros de mora 

de 1% a.m. a partir da citação.Considerando que a autora decaiu de parte 

mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, em favor da parte autora, arbitro 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no 

que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

após arquivem-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 

de maio de 2018.Sinii Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 894838 Nr: 26388-43.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULISTA REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA 

IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMODORO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO DE MORAES 

JUNIOR - OAB:6.208, JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO - OAB:14272, 

LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Ação 

de Cobrança promovida por Paulista Representações e Consultoria 

Imobiliária Ltda em desfavor de Comodoro Empreendimentos Imobiliários 

Ltda e Eduardo Horschutz Guimarães, para condenar estes ao pagamento 

de R$ 16.458,50 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e 

cinquenta centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC e com juros de 
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mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos da data do efetivo 

pagamento.Em razão de ter a parte autora decaído de parte mínima do 

pedido, condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º c/ parágrafo 

único do artigo 86, do Novo Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cuiabá-MT, 30 de maio de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1153893 Nr: 33442-89.2016.811.0041

 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: EHSM, JONATHAN WILLIAN MADALENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Código 1153893Visto. que entende cabível da parte sucumbente Negado 

seguimento ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 14/07/2014). Negritei.Assim, considerando a relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a condição 

financeira das partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento 

integral 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. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, que deverá ser 

apresentada pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do 

requerente para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data 

e hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito 

nomeado para ser avaliado. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018.SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 408320 Nr: 353-85.2010.811.0041

 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 DA CRUZ ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILLIAN POSCA PIVOTTO - OAB:18.634/MT, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - 

OAB:3.512/MS, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Código 408320

 Visto.

 Intime-se o perito, nomeado em (fl.214), pare que informe uma nova data 

para realização do exame pericial, tendo em vista que não ocorreu a 

intimação da parte autora, pois a intimação de fl.219, foi recebido por 

terceiro, e as de fls.226/231, não corresponde ao endereço informado 

pela parte na inicial.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 30 de maio de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 918585 Nr: 42487-88.2014.811.0041

 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: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Código 918585

Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Firmino Gomes 

Barcelos em desfavor de Banco do Brasil s/a.

Após a sentença a parte requerida noticiou às fls. 321/326 o pagamento 

do debito da condenação, bem como a extinção do processo, a parte 

autora manifestou a fl.327, pedindo a expedição de alvará sobre as 

quantias depositadas nos autos.

Posto isso, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no 

artigo 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma pactuada.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e 

anotações pertinentes.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 30 de março de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 926683 Nr: 47490-24.2014.811.0041

 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: ORIVALDO SANTANA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Código 926683

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 122/123. Expeça-se alvará em favor da requerida, 

para liberação do valor depositado referente aos honorários periciais, 

informado à fls. 101/103.

No mais, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas devidas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014266-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO VAZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ OAB - MT19681/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Restituição m Dobro de Valor c/c Indenização 

por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por AFONSO 

VAZ DE CAMPOS, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, alegando que solicitou instalação de 

uma unidade consumidora no imóvel localizado em Santo Antônio do 

Leverger/MT, entretanto, a requerida efetuou a ligação no imóvel vizinho e 

emitiu faturas em nome do autor, mesmo sem ter utilizado o serviço, e 

inseriu o nome dele nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. Diz que em decorrência da negativação de seu nome, vem 

sofrendo enormes prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que tem 
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seu crédito abalado no mercado. Requer o deferimento da tutela de 

urgência para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção 

ao crédito. O pedido de antecipação da tutela de urgência merece amparo 

com base nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil. Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, 

restou demonstrada nos autos, principalmente por meio do documento de 

ID 13372158, que mostra a negativação do nome da parte autora nos 

bancos de dados do SPC/SERASA, além dos diversos documentos 

colacionados onde reclama a instalação equivocada da unidade 

consumidora. 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] Por 

outro lado, é notório o perigo de dano, vez que a inclusão do nome da 

parte autora nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito 

implica no abalo ao crédito, gerando diversos prejuízos tanto na ordem 

patrimonial quanto moral. 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 a parte autora 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. Diante do exposto, 

com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

medida pleiteada, determinando a exclusão do nome da parte requerente 

do banco de dados do SPC/SERASA, relativo ao débito inserido pela ré. 

Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que exclua o nome da parte autora 

dos seus bancos de dados, no prazo de 48 horas, relativo à referida 

inscrição. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua 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: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 16/07/2018, às 

08h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Intime-se a parte 

autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos 

que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, 

holerite, etc., no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da 

benesse. Cumpra-se. Cuiabá, 30 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. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

11ª Vara Civel

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 977961 Nr: 12999-54.2015.811.0041

 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 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARBONI FERREIRA DE SOUSA, 

TANIA CRISTINA MENDES CARBONI DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Juliana Zafino Isidoro 

Ferreira Mendes - OAB/MT 12.794 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA RENATA DE SOUSA 

ESCOLA - OAB:22954/O

 Em cumprimento à sentença retro, intimo a parte autora para manifestar 

seu interesse no cumprimento da sentença no prazo de cinco (05) dias.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1024099 Nr: 33926-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILEI DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA PAMELLA AMARAL 

MARQUETTI SOUZA - OAB:16.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do Advogado da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolizado nos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1155167 Nr: 33980-70.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR GONÇALINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTE LTDA, CAPEMISA 

SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VESPASIANO PECHE - 

OAB:15.170/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 
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impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impugnar as contestações ofertadas tempestivamente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 983246 Nr: 15495-56.2015.811.0041

 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: RODRIGO HUMBERTO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do Advogado da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolado nos autos.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 976553 Nr: 12428-83.2015.811.0041

 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: NERGE AZEVEDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANDRÉ AVELINO DE JESUS, 

ESPÓLIO DE VALENTINA CARDOSO DE JESUS, MOISÉS AVELINO DE 

JESUS, JOSE CARLOS DA SILVA, MÁRIO AVELINO DE JESUS, VITORINO 

ARRUDA, JOSÉ MENDES DA SILVA, ANTONIO G. B. FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS AZEVEDO DA SILVA - 

OAB:4176

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO G. B. FILHO - OAB:, 

EDILENE DIAS VIRMIEIRO BALBINO - OAB:9625/MT, JOSÉ MENDES DA 

SILVA - OAB:, KATIA VANESSA POLON - OAB:19663/O, VINICIUS 

RAMOS BARBOSA - OAB:13.913

 Certifico que tentei contato o advogado da parte autora, com o intuito de 

intimá-lo para a devolução destes autos, tendo em vista que fez carga em 

08/05/2018, porém não obtive êxito. Dessa forma, procedo a intimação do 

advogado RUBENS AZEVEDO DA SILVA para que devolva os autos 

IMEDIATAMENTE em cartório, sob pena de busca e apreensão.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1113886 Nr: 16296-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. DIAS CONFECÇÕES M.E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB: 8920-B, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO ROSSETI 

PORTELA - OAB:91.263 MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB 

SP, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON 

EDUARDO COLEN - OAB:63240/MG, VICTOR SHIGUEO GALHEGO 

UMETA - OAB:10.351/MT

 Certifico, diante da publicação com o nome incorreto da advogada da 

parte autora, que procedi ao cadastramento com o nome correto da 

patrona, FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO, OAB n°8920-B, assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar da certidão de fls.372, 

abaixo transcrita:

 “Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

requerente para dar andamento no feito, requerendo o que de direito.”

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 970262 Nr: 9427-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINJUSMAT - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER 

JUDICIÁRIO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA - OAB:OAB/MT 6.735

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAINA PONCIONI 

CEZAR, para devolução dos autos nº 9427-90.2015.811.0041, Protocolo 

970262, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1076613 Nr: 58339-21.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA, 

ANTONIO CARLOS FELITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONAI TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22.367/O, IGOR AZEVEDO MACIEL DE 

CAMPOS - OAB:21.548/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca do pedido de desistência da ação.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1004676 Nr: 25401-70.2015.811.0041

 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: JULIO HUGO BELZUINO NETO, WALNETI MARQUES 

LONTRA BELZUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, JABES ALBERTO DIAS - OAB:17.005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. José Walter Ferreira 

Júnior - OAB/MT 18.002 - OAB:

 Diante da determinação do perito nomeado (fls. 387/388), impulsiono o 

feito para proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de 

cinco dias, manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era 

o que me competia.

Danilo G. P. Duarte – Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 970005 Nr: 9355-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA MARIA DAMASCENO JORDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANANDA SOUZA DUARTE - 

OAB:19.620, Jenyffer Kelle Pereira Bassan - OAB:19661/O, MELISSA 

FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAIS - OAB:13.582/MT, 

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802-B/SP, TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, e da 
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determinação de fls.138, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar as partes da data para realização da perícia médica, que foi 

designada para o dia 22/06/2018, às 14h30, no consultório do Perito 

nomeado DR. GERSON FANAIA PEREIRA , com consultório na Avenida 

Fernando Côrrea da Costa, n°1610 – 1610 – Sala 2 – Centro Comercial 

Xavier, Jardim Kennedy, Cuiabá- MT, CEP 78065-000.Telefone: (65) 

3023-5412 / (65) 3023-5415 / (65) 99981-0779 devendo o advogado do 

autor providenciar seu comparecimento ao local indicado para realização 

da perícia.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1083879 Nr: 3400-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELVÉCIO CUNHA COSTA GAROFALO, CONFIANÇA 

AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA, CUNHA QUEIROZ E 

GARÓFALO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 

15.425, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT

 Certifico e dou fé que a manifestação da parte Requerente encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerida para, no prazo de cinco dias, manifestar nos autos, 

pleiteando o que entender de direito.Era o que me competia.

Danilo G. P. Duarte - Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1010956 Nr: 27977-36.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do Advogado da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolado nos autos.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 961132 Nr: 5277-66.2015.811.0041

 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: CONDOMINIO VATICANO, SANTA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISNEY OLIVER SIVIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da parte requerente para 

se manifestar sobre o teor do ofício à fls.158/161.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005803-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOBIAS DALPIAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005803-11.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 148.453,44; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Parte Ré: EXECUTADO: 

TOBIAS DALPIAN Vistos... Compulsando os autos, verifico que há 

requerimento de homologação de acordo realizado entre as partes (IDs 

12470532 e 12470535), contudo após análise do referido documento 

constato que trata-se de acordo de ação de busca e apreensão, 

endereçado a comarca de Goiânia e firmado entre partes que são alheias 

a esta relação processual. Desta feita, intimo a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, esclarecer-se e/ou acostar aos autos cópia do contrato 

correto, sob pena de não conhecimento do requerimento. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 14 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012112-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO CESAR GOMES DE REZENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012112-48.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS SICREDI LTDA REQUERIDO: ROGERIO CESAR GOMES 

DE REZENDE Vistos etc... Intimo a requerente para, em 15 dias promover 

ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). APÓS O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO 

RETRO, proceda-se como abaixo segue. Trata-se de requerimento avulso 

de Busca e Apreensão de rito especial pelo Decreto-Lei n° 911/1969, com 

as alterações processadas pela Lei n° 13.043/2014, na forma do 

provimento nº 31/2015 do CGJ, do veículo CAMINHONETE I/HAFEI, 

MODELO TOWNER 2010/2011, Placa EVR-9234. Ante a juntada dos 

documentos necessários, DEFIRO o pleito da requerente. Desta feita, 

expeça-se mandado de busca e apreensão ao endereço: Avenida Mario 

Correa, N° 514, Bairro Porto, nesta cidade. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de maio 

de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010867-02.2018.8.11.0041

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:

SONIA REGINA DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010867-02.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: SONIA REGINA DE ALMEIDA Vistos. Conforme o disposto no art. 701 

do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 
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1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, cite-se a requerida, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em título 

executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado 

que, no caso de pronto pagamento, ficará a devedora dispensada do 

pagamento de custas processuais. Observe-se o comprovante de 

pagamento de diligências de Id 13228480. Nos termos do art. 212, § 2º, do 

CPC, “Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011510-57.2018.8.11.0041. AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE 

RÉU: ITAPAJE TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - ME, ANA PAULA 

PEREIRA DA SILVA Vistos. Conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 

701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de 

mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de 

obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 1o O réu 

será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado 

no prazo. § 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3o 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2o. § 4o Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5o Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no art. 700 do CPC, citem-se os requeridos, via correio com aviso de 

recebimento, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para 

oporem embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de 

crédito que instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, 

conforme acima transcrito. Consigne-se na carta que, no caso de pronto 

pagamento, ficarão os devedores dispensados do pagamento de custas 

processuais. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de maio de 2018. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011562-53.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Vistos. Intimo a parte 

autora para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do 

Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo 

evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de 

pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer 

ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por 

cento do valor atribuído à causa. § 1º O réu será isento do pagamento de 

custas processuais se cumprir o mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. § 3º É cabível ação rescisória da decisão 

prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré 

Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que 

couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 5º Aplica-se à ação 

monitória, no que couber, o art. 916.” Assim, por verificar a presença dos 

requisitos legais, na forma constante no artigo 700 do CPC, cite-se o 

requerido, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de crédito que 

instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, conforme acima 

transcrito. Consigne-se no mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. Nos 

termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização 

judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período 

de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do 

horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso 

XI, da Constituição Federal”. Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de maio de 

2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito
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Processo: 1011635-25.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: AMAZON CONSTRUTORA LTDA, RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA, CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA Vistos. Intimo a parte autora 

para, em 15 dias, JUNTAR corretamente os documentos ID.12982174 e 
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promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 

– CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais 

das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Conforme o disposto 

no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz 

deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou 

para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao 

réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, citem-se os requeridos, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para oporem embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em 

título executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no 

mandado que, no caso de pronto pagamento, ficarão os devedores 

dispensados do pagamento de custas processuais. Nos termos do art. 

212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de maio de 2018. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011720-11.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: ILLE RACHID JAUDY KEHDI Vistos. Conforme o disposto no art. 701 

do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, cite-se o requerido, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em título 

executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado 

que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do 

pagamento de custas processuais. Observe-se o comprovante de 

pagamento de diligências de Id. 13202927. Nos termos do art. 212, § 2º, do 

CPC, “Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007974-38.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: M C COM. E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI - ME Vistos. A 

ação foi interposta em face da pessoa jurídica e Edson Elton Anghinoni, 

assim, proceda a anotação deste último nos registros pertinentes. Empós, 

conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o 

direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de 

entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não 

fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e 

o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa. § 1º O réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. § 3º É cabível ação rescisória da decisão 

prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré 

Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que 

couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 5º Aplica-se à ação 

monitória, no que couber, o art. 916.” Assim, por verificar a presença dos 

requisitos legais, na forma constante no artigo 700 do CPC, cite-se o 

requerido, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de crédito que 

instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, conforme acima 

transcrito. Consigne-se no mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 

Observe-se o comprovante de pagamento de diligências de Id. 13093631. 

Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização 

judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período 

de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do 

horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso 

XI, da Constituição Federal”. Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de maio de 

2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012100-34.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: ROSILENE COELHO DE RESENDE - EPP, ELVIO SOUSA DE RESENDE 

Vistos. Intimo a parte requerente para, em 15 dias promover ao depósito 

da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

Conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o 

direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de 

entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não 

fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e 

o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa. § 1º O réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. § 3º É cabível ação rescisória da decisão 

prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré 

Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que 

couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 5º Aplica-se à ação 

monitória, no que couber, o art. 916.” Assim, por verificar a presença dos 

requisitos legais, na forma constante no artigo 700 do CPC, citem-se os 

requeridos, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para 

oporem embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de 

crédito que instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, 

conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficarão os devedores dispensados do pagamento de 

custas processuais. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012454-59.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: ECOBRAX SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP, FABIANO 

PAVANELLI DE ALBUQUERQUE, CRISTINA SOUZA DA SILVA Vistos. 

INTIMO o autor para juntar corretamente o contrato ID.13107824, no prazo 

de 15 dias. CUMPRIDO, proceda-se conforme o disposto no art. 701 do 

CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1o O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3o 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2o. § 4o Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5o Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no art. 700 do CPC, citem-se os requeridos, via correio com aviso de 

recebimento, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para 

oporem embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de 

crédito que instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, 

conforme acima transcrito. Consigne-se na carta que, no caso de pronto 

pagamento, ficarão os devedores dispensados do pagamento de custas 

processuais. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de maio de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012767-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUREMA CATARINA SANTIAGO DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012767-20.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: JUREMA CATARINA SANTIAGO DE AMORIM Vistos. 

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO J. 

SAFRA S.A em face de JUREMA CATARINA SANTIAGO DE AMORIM. Em 

pesquisa ao Sistema PJE, constata-se que tramita perante o juízo da 4ª 

Vara Especializada em Direito Bancário ação de busca e apreensão n° 

1002249-68.2018.8.11.0041 tendo como objeto o mesmo contrato que 

ampara esta ação, a qual foi ajuizada no dia 01 de fevereiro de 2018. 

Desta feita, verifica-se que a competência para processar e julgar a 

presente ação é do juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

senão vejamos: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas 

de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem 

resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio 

com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da 

demanda; (...) Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, 

processar e julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição com 

as nossas homenagens à 4ª Vara Especializada em Direito Bancário desta 

Comarca, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012952-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDELSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012952-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: ELIDELSON RODRIGUES DA SILVA Vistos. Tratam-se os 

autos de ação de busca e apreensão ajuizada por ITAU UNIBANCO S/A 

em face de ELIDELSON RODRIGUES DA SILVA. Em pesquisa ao Sistema 

PJE, constata-se que tramitou perante o juízo da 2ª Vara Especializada em 

D i re i to  Bancár io  ação  de  busca  e  ap reensão  n ° 

1002573-92.2017.8.11.0041 tendo como objeto o mesmo contrato que 

ampara esta ação, a qual foi ajuizada no dia 31 de janeiro de 2017 e 

extinta aos 27 de março de 2017 sem resolução do mérito com fulcro no 

Art. 485, I ante a ausência de custas pelo autor. Desta feita, verifica-se 

que a competência para processar e julgar a presente ação é do juízo da 

2ª Vara Especializada em Direito Bancário, senão vejamos: Art. 286. Serão 
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distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - 

quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda; (...) Posto isso, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e julgar o presente 

feito, determinando a sua redistribuição com as nossas homenagens à 2ª 

Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de 

maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003008-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO CEZAR RIBEIRO SANDOVAL (EXECUTADO)

VALTER COSSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003008-32.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 65.563,22; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[MÚTUO]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

Parte Ré: EXECUTADO: VALTER COSSI, CAIO CEZAR RIBEIRO 

SANDOVAL Vistos... Verifico que no inicial consta “VALTER COSSI-ME”, 

contudo esta não figura no polo passivo da ação. Desta feita, proceda o 

Sr. Gestor, as devidas anotações, com fito de regularizá-lo. Intimo o 

exequente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Citem-se os executados, expedindo-se o mandado de citação 

e penhora, para pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o 

fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato à penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando-os, na forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. 

Conste no mandado a possibilidade de os executados reconhecerem a 

dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas 

judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente 

em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do 

CPC/2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 

do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses 

do art. 212, § 2º, do CPC. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de maio de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003966-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAEDER BATISTA CARVALHO (EXECUTADO)

CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003966-18.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 145.327,07; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO Parte Ré: EXECUTADO: CONCORDE COMERCIO DE 

PETROLEO LTDA, JAEDER BATISTA CARVALHO Vistos... Citem-se os 

executados, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para 

pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando-os, na forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no 

mandado a possibilidade de os executados reconhecerem a dívida e, 

mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e 

honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no 

caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, 

estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, 

do CPC. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de maio de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011496-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER RENATO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011496-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: KLEBER RENATO 

DE OLIVEIRA Vistos... Compulsando os autos, verifico que o autor aduz na 

inicial duas quotas de consórcio de 90 e 60 meses, no entanto, atribuiu a 

causa o valor de R$ 4.651,15, que não corresponde a sua pretensão 

patrimonial. É de conhecimento comezinho que em ações dessa natureza 

o valor da causa deve ser a somatória das parcelas vencidas e 

vincendas, ficando evidente que o requerente atuou em atentado a 

dignidade da justiça, sendo este o caso de aplicação da regra do art. 77 

do CPC. Desta feita, intimo o autor para, no prazo de 15 dias, emendar a 

inicial, corrigindo o valor da causa e recolhendo as custas 

remanescentes, sob pena de extinção do feito, INDEFERINDO desde já 

dilação do prazo para seu cumprimento, tendo em vista o comportamento 

inadequado supra mencionado. Transcorrido, certificando, concluso para 

extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010956-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO (EXECUTADO)

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 DESPACHO 

Processo: 1010956-25.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: JAIRO DA CRUZ BORGES 

ASSUMPCAO Vistos... Intimo o exequente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º 

A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Cite-se o executado, expedindo-se o 

mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob 

pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato à penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando-o, na forma prevista no artigo 829 

do CPC/2015. Conste no mandado a possibilidade do executado 

reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC/2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de 

maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011044-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011044-63.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO 

Vistos... Intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Cite-se o executado, expedindo-se o 

mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob 

pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato à penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando-o, na forma prevista no artigo 829 

do CPC/2015. Conste no mandado a possibilidade do executado 

reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC/2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de 

maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012912-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA MIKEJEVS CALÇA LORGA (REQUERIDO)

IVAIR ANTONIO PERATELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012912-76.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A REQUERIDO: POLIANA MIKEJEVS CALÇA LORGA, IVAIR ANTONIO 

PERATELLI Vistos. Deverá o requerente promover ao recolhimento das 

custas de distribuição e depósito de diligência no prazo de 15 dias, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos 

oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da 

diligência será acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica 

autorizado a emissão de uma única guia para realização de diversas 

diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde 

que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do 

valor da diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa 

finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende 

complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a 

compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Em 

caso de inércia quanto a qualquer uma das determinações por mais de 30 

dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da CNGC. Cumprido, 

expeçam-se mandados de intimação e demais atos ao endereço: - Rua B, 

N° 1702, Bairro: Distrito Industrial, nesta cidade, Cumpra-se. CUIABÁ, 22 

de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012999-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIGANO CONSNOP CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012999-32.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO SAFRA 

S-A REQUERIDO: VIGANO CONSNOP CONSTRUTORA LTDA Vistos. Da 

análise dos autos, constata-se que a Carta Precatória não se encontra 

devidamente instruída, razão pela qual, intimo a parte autora para, no 

prazo de 15 dias instruir corretamente a missiva, salientando a 

necessidade de que a referida venha acompanhada, do instrumento do 

mandato conferido ao advogado, bem como da cópia integral do 

instrumento contratual que ensejou a interposição da ação, com fulcro no 

artigo 260, incisos I, II, III e IV do CPC No mesmo prazo, deverá o 

requerente promover ao depósito de diligência, nos termos do Provimento 

nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado. Senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 
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que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Em caso de inércia 

do autor por mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de origem com as 

nossas homenagens, observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da 

CNGC. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010594-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES FLORENCIANO CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010594-23.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: ALCIDES FLORENCIANO CAMPOS Vistos. Da análise dos 

autos, constata-se que a Carta Precatória não se encontra devidamente 

instruída, razão pela qual, intimo a parte requerente para, no prazo de 15 

dias instruir corretamente a missiva, salientando a necessidade de que a 

referida venha acompanhada, da cópia integral do instrumento contratual 

que ensejou a interposição da ação, com fulcro no artigo 260, incisos I, II, 

III e IV do CPC No mesmo prazo, deverá o requerente promover ao 

depósito de diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado. Senão vejamos: Art. 4º A guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Em caso de inércia do requerente por 

mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da CNGC. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014039-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HINGRIDY DA SILVA FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014039-49.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: HINGRIDY DA SILVA FREITAS Vistos. Compulsando os 

autos, constato a ausência de comprovação do recolhimento das custas 

iniciais. Desta feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento no 

prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 29 

de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014055-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO BRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014055-03.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: MARCO ANTONIO BRAGA Vistos. 

Compulsando os autos, constato a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para 

efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar 

o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento 

de decisão que determinara o recolhimento das custas ante o 

indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – 

Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 1 6 2 1 0 3 2 0 1 3 8 2 6 0 4 1 4  S P 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) NO MESMO PRAZO, deverá efetuar a juntada 

correta dos documentos ID.13341093. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de maio de 

2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014207-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS HENRIQUE PASCOAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014207-51.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIS HENRIQUE 

PASCOAL Vistos. Compulsando os autos, constato a ausência de 

comprovação do recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o 

requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o 

caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – 

Descumprimento de decisão que determinara o recolhimento das custas 

ante o indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do 

processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – 

Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 00016210320138260414 SP 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de maio de 2018. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023493-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)
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WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023493-87.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FABIO DE SOUZA 

OLIVEIRA Vistos. Recebo a emenda à inicial de id: 12318402 quanto ao 

teor do valor da causa, desta feita, dá-se a causa o valor de R$21.755,51 

(vinte e um mil setecentos e cinquenta e cinco mil e cinquenta e um 

centavos). Não obstante o teor da petição de Id 12318402 verifica-se dos 

autos a ausência da juntada de documento que comprove efetivamente a 

mora da requerida, bem como, já transcorreu e muito os 30 dias 

pretendidos pela autora para que fosse possível a realização do mesmo. 

Desta feita, intimo a parte requerente para, no prazo de 15 dias comprovar 

a mora da devedora, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

inciso IV do Código de Processo Civil, salientando que não serão 

conhecidos petições protelatórias, especialmente, dilação de prazo, ante o 

acima contido e se tratar de condição da ação. Em caso de pedido 

diverso, que não tenha o condão de solucionar a pendência, será aplicada 

a multa do artigo 77, IV do CPC em 20% do valor da causa em favor do 

Estado. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014277-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014277-39.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIS CARLOS 

CARDOSO DA SILVA Vistos etc... Indefiro o pedido de Id. 12349455, ante 

a realização de pesquisa por meio do sistema Infojud, a qual junto nesta 

oportunidade, bem como o de Id. 12383328, posto que não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do artigo 313 do CPC. Desta feita, intimo o 

requerente para, no prazo de 15 dias cumprir a determinação de Id. 

12149485, sob pena de extinção por manifesto desinteresse. Em caso de 

silêncio, intime-se o Banco, via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. Saliento que pedidos 

protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir a determinação 

retromencionada serão inadmitidos, além do que, darão azo à aplicação da 

multa de 10% do valor da causa em favor do Estado, disposta no artigo 

77, inciso IV, § 2º do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de maio de 2018. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001394-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELLY CAROLINNY ALMEIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LUIZ AUGUSTO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001394-26.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT EXECUTADO: 

ADRIELLY CAROLINNY ALMEIDA DE OLIVEIRA, LUIZ AUGUSTO 

GONCALVES DA SILVA Vistos etc... Ante a ausência de localização do 

executado Luiz Augusto, em regular impulso oficial, procedo a busca do 

endereço atual deste por meio do sistema Infojud, ocasião em que obtive 

êxito (extrato em anexo). Desta feita, intimo a parte exequente para, em 15 

dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia 

para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Após, expeça-se mandado de citação e demais atos ao 

endereço: Avenida Doutor Meirelles, nº 2435, Bairrro Tijucal, nesta cidade 

Em caso de silêncio, intime-se exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. 

Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir 

a determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à 

aplicação da multa de 20% do valor da causa em favor do Estado, 

disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de 

maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005375-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DA SILVA RONDON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005375-63.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: ADILSON DA SILVA RONDON Vistos. Recebo a emenda à 

inicial de id: 11601081. Verifica-se dos autos a ausência da juntada de 

documento que comprove efetivamente a mora da requerida, apesar da 

intimação de id: 11441736 quanto a tal fato. Desta feita, intimo a parte 

requerente para, no prazo de 15 dias comprovar a mora da devedora, sob 

pena de extinção nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de 

Processo Civil, salientando que não serão conhecidos petições 

protelatórias, especialmente, dilação de prazo, ante o acima contido e se 

tratar de condição da ação. Em caso de pedido diverso, que não tenha o 

condão de solucionar a pendência, será aplicada a multa do artigo 77, IV 

do CPC em 20% do valor da causa em favor do Estado. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 29 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034791-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIM DAMASO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034791-76.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: FRANKLIM DAMASO DE ARAUJO Vistos. Não obstante o 

edital de protesto apresentado tem-se que este não atende o disposto na 

interlocutória anterior, posto que o requerido, uma vez que a notificação 

extrajudicial fora devolvida com a informação “AUSENTE”, não sendo o 

protesto via edital a modalidade correta in casu, visto não houve 

esgotamento de todos os meios possíveis para a notificação pessoal no 

endereço do contrato. Tendo em vista que a notificação pessoal do 

devedor é ato imprescindível para a constituição em mora, intimo a parte 

autora para que no prazo de 15 dias, comprove a notificação pessoal do 
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devedor no endereço constante do contrato sob pena de extinção nos 

termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, salientando 

que não serão conhecidos petições protelatórias, especialmente, dilação 

de prazo, ante o acima contido e se tratar de condição da ação. Em caso 

de pedido diverso, que não tenha o condão de solucionar a pendência, 

será aplicada a multa do artigo 77, IV do CPC em 20% do valor da causa 

em favor do Estado. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de maio de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028821-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1028821-95.2017.8.11.0041 – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS E 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA Aos 30 de maio de 2018, às 15h00, estando presentes o 

M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da 

Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza. Aberta à 

audiência constato a ausência do autor, fato que vem de encontro à nova 

legislação, cujo andamento processual deve ser corroborado no ato em 

comento, ademais, apesar do decurso de prazo, manifestou-se somente 

em 15/05/2018, informando o novo endereço do requerido. Diante desses 

fatos fica admoestado que em repetição do ato será aplicada multa de 2% 

do art. 334 §8 do CPC. Expeça-se carta de citação com aviso de 

recebimento no endereço declinado na petição de ID 13217507. Redesigno 

a audiência para o dia 01/08/2018 as 17:00. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo 

Eduardo Riberio Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010651-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIOLI MARTINS DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1010651-75.2017.8.11.0041 – AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA “INAUDITA ALTERA 

PARS” Aos 30 de maio de 2018, às 16h00, estando presentes o M.M. Juiz 

de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca 

de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, o advogado da parte 

autora, o advogado da instituição financeira acompanhado de preposto e 

acadêmicos de direito. Aberta à audiência faço constar que foi concedido 

ao autor à possibilidade de demonstrar a incapacidade financeira, em face 

do pedido de justiça gratuita, bem como no mesmo despacho foi apreciada 

a pretensão inicial com indeferimento dos pedidos. Na audiência ID nº 

11989993, esteve presente o advogado Luis Gustavo, onde foi 

redesignada a audiência, em 28/02/2018. No ID 11993204 foi lançada a 

seguinte decisão “Ante a juntada do termo de audiência no ID 11989993 e 

redesignação da solenidade para o dia 30/5/02018 as 16:00 retorne os 

autos a secretaria do juízo para cumprimento. Procedo a anotação do 

advogado ID 11846459. Intimo o autor para 15 dias comprovar o 

recolhimento das custas, sob pena de extinção”. Conforme certidão no ID 

13447408 deixou o autor de proceder ao recolhimento das custas. 

Perguntado ao advogado Luis Gustavo Banzi, a respeito do regular 

recolhimento das custas referentes ao caderno processual, aduziu ser 

somente correspondente do escritório de advocacia que representa o 

autor. Informa o requerido que não apresentou contestação, mas diante da 

falta de recolhimento das custas requer a extinção da ação. Diante do 

exposto, tendo em vista que o autor não comprovou sua incapacidade 

financeira, bem como não recolheu as custas concernentes ao caderno 

processual, indefiro a petição inicial e julgo e declaro extinta essa ação, 

com fruto no art. 485, I do CPC c/c art. 321, paragrafo único, ambos do 

digesto processual. Condeno o autor ao pagamento dos honorários 

advocatícios da parte adversa no valor de R$ 10.000,00, montante 

acolhido pelo causídico que representa a instituição financeira. Saem às 

partes devidamente intimadas. Em nada requerendo, transitado em julgado, 

arquive-se com as anotações devidas. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo 

Eduardo Ribeiro Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito Luis Gustavo Banzi Tonucci Advogado 

da Parte Autora Jamil Alves de Souza Karen Campos Silveira Advogado 

da Instituição Financeira Preposto da Instituição Financeira Ana Claudia 

Bispo de Oliveira Willian Lucival Silveira da Silva Acadêmica de Direito 

Acadêmico de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014744-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINA FRANCA NETA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1014744-81.2017.8.11.0041 – AÇÃO DE COBRANÇA Aos 30 de maio de 

2018, às 16h30, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza, a advogada da instituição financeira e 

acadêmica de direito. Aberta à audiência requer o autor dilação de prazo 

para análise do feito e indicação de outro endereço. Indefiro o pleito, tendo 

em vista que nos moldes do art. 334 e demais vigentes por meio do novo 

CPC as questões processuais devem ser solvidas em audiências. No 

mais, tendo em vista que já foi efetivada a tentativa de citação pessoal, 

bem como INFOJUD, cite-se a requerida por meio de edital. Expeça-se 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 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. Decorrido o prazo sem manifestação, nos 

termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo 

Ribeiro Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito Lidianne Santi de Lima Advogada da Instituição 

Financeira Ana Claudia Bispo de Oliveira Acadêmica de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021004-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G C FERNANDES - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1021004-77.2017.8.11.0041 – AÇÃO DE ORDINÁRIA COBRANÇA Aos 30 

de maio de 2018, às 14h00, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, 

titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza e a advogada da instituição 

financeira acompanhada de preposto. Aberta à audiência constato a 

ausência da empresa requerida, tendo em vista que ainda não houve a 

devida citação da mesma, em que pese às diligências efetuadas, inclusive 

no endereço obtido por meio do sistema INFOJUD. 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. 
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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. Decorrido o prazo sem 

manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo 

Eduardo Riberio Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito Lara Cristina de Oliveira Lima Renato 

Jose dos Santos Junior Advogada da Instituição Financeira Preposto da 

Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014473-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ARRIEL (RÉU)

CASA DE CARNE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1014473-72.2017.8.11.0041 – AÇÃO DE COBRANÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM Aos 30 de maio de 2018, às 17h30, estando 

presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza e 

a advogada da instituição financeira acompanhada de preposto. Aberta à 

audiência informa o autor a negativa de citação dos devedores, conforme 

certidões dos Srs. Meirinhos, razão pela qual requer a citação via edital, o 

que ora defiro. 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 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. Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do 

artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins. Concedo o prazo de 5 dias para juntada de carta de 

preposição. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro Paião, 

Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito Carla Beatriz Rieffe Franco de Abreu Ezio Augusto Tierre Nunes de 

Almeida Advogada da Instituição Financeira Preposto da Instituição 

Financeira

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013747-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013747-64.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: JUCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 

- ME Vistos. Tratam-se os autos de requerimento avulso de Busca e 

Apreensão de rito especial pelo Decreto-Lei n° 911/1969, com as 

alterações processadas pela Lei n° 13.043/14, na forma do provimento nº 

31/2015 do CGJ, visando à apreensão dos veículos SCANIA REBOCADOR 

G-380 A 4X2, placa: EHH9184 e SCANIA R-420 A 4X2 NA(REB.) 2P (AUT) 

placa: HMU1100. Ante a juntada dos documentos necessários, nos termos 

do art. 3º, § 12, Decreto-Lei n° 911/1969, DEFIRO o pleito de busca e 

apreensão do veículo. Desta feita, expeça-se mandado de busca e 

apreensão ao endereço: BR 360, km 400, Próximo Ao Posto São Matheus, 

nesta cidade, observando-se o comprovante de pagamento de diligências 

de Id 12010259. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de maio de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036055-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TRIANGULO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARIA CARDOSO DE LIMA (RÉU)

CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ (RÉU)

CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1036055-31.2017.8.11.0041 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM 

PEDIDO LIMINAR Aos 30 de maio de 2018, às 18h00, estando presentes o 

M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da 

Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza e o advogado 

da parte autora acompanhado de preposto. Aberta a audiência constato a 

ausência do Banco Triangulo, motivo pelo qual aplico-lhe a multa de 2% do 

valor da causa em favor do Estado. Saem os réus devidamente intimados 

do prazo legal para apresentar contestação. Com essa nos autos 

intime-se o autor para impugnação. Concedo aos requeridos o prazo de 5 

dias para juntada de substabelecimento e carta de preposição. NADA 

MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro Paião, Estagiário, o digitei e 

subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Edson Crivelatti 

Og Pedro Cardoso de Lima Medrado Luz Advogado da Parte Autora 

Preposto da Parte Autora

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 801310 Nr: 7741-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO ELZIO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Os autos retornaram do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

e, por decisão unânime, o Recurso de Apelação nº78792/2017 interposto 

pelo Banco foi desprovido, tendo ao final o douto relator aplicado o 

disposto no art. 85, §11 do COC/2015, majorando a verba honorária em 

5% (fls. 177vº).

O Banco aportou aos autos o comprovante de pagamento no montante de 

R$1.625,74, requerendo ao final pela extinção nos termos do artigo 924, 

inciso II do CPC/2015.

Posto isso, intime-se o Requerente, por meio da Defensoria Pública 

(pessoalmente), para que se manifeste acerca das arguições do Banco 

de fls. 181/182, no prazo de 15 dias, sob pena de concordância tácita.

Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 825230 Nr: 31241-32.2013.811.0041

 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: GERALDO BATISTA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AZEVEDO SETTE - 

OAB:OAB/SP 134.486, THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI - 

OAB:333.267 SP

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

Em atenção ao requerimento de fls. 140/147, intimo o Banco, por meio de 

seus patronos (DJE), para no prazo de 15 dias, efetuar ao pagamento do 

valor descrito às fls. 141 (que deverá ser devidamente atualizado na data 

do pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, 

do CPC/2015 e fixação de novos horários.

Empós, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para que reuqeira o 

que de direito em igual prazo.

Tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1134526 Nr: 24891-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FERRAZ DELAMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratam os autos de requerimento avulso de Busca e Apreensão de rito 

especial pelo Decreto-Lei n° 911/1969, com as alterações processadas 

pela Lei n° 10.931/2004, na forma do provimento nº 31/2015 do CGJ, 

redistribuído a este Juízo.

Da análise dos autos, verifica-se que este se encontra sem andamento 

visto a inércia do Banco em comprovar a situação do processo de origem, 

bem como, manifestar-se quanto ao interesse na apreensão do bem, 

razão pela qual, procedi consulta aos autos n° 0256816-25.2014.819.0001 

no sítio do TJ/RJ, ocasião em que pude verificar que o mesmo está 

suspenso há mais de um ano, não tendo havido mais manifestação do 

autor, senão para regularização de representação (extrato em anexo).

Assim, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 822262 Nr: 28441-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 

LUCIANO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nota-se da petição de fls. 99/100 que o Banco, como de costume, não fez 

prova nos autos acerca do alegado, todavia, em pesquisa feita por este 

Juízo, chegou-se ao teor do Provimento nº 134/2015 da CGJ do TJRN, qual 

seja:

 “(...)RESOLVE: Art. 1º. Determinar que as comunicações oficiais entre as 

unidades judiciárias de 1º grau do Poder Judiciário do Estado do Rio 

Grande do Norte e as unidades judiciárias de outros Tribunais do país, 

sejam realizadas via Sistema Hermes – Malote Digital, por meio do acesso 

à Intranet do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 

Parágrafo Único - As cartas precatórias entre as unidades judiciárias 

deste Tribunal ou entre estas e os juízos de outros Estados, deverão ser 

encaminhadas e devolvidas /recebidas por meio do Sistema Malote Digital. 

(...)”

 Posto isso, TORNO sem EFEITO a missiva retirada em 02/08/2017 e, 

DETERMINO o envio via MALOTE DIGITAL à Comarca de Natal/RN.

Saliento que, para tanto, o Banco exequente deve efetuar ao recolhimento 

das custas necessárias à distribuição e de diligência do Meirinho, 

conforme tabela daquele juízo, comprovando o seu pagamento, no prazo 

de 15 dias, sob pena de desbloqueio dos valores de fls. 62vº e extinção 

da ação.

Descumprido, proceda-se via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir em 05 dias, com a mesma admoestação.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 721893 Nr: 17412-52.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A I C INFORMATICA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

NÃO CONHEÇO do requerimento de fls. 100, haja vista que não foram 

esgotados todos os meios de pesquisa para localização de bens 

passíveis de serem penhorados, todavia, tais buscas somente podem ser 

realizadas mediante pedido expresso da parte interessada, nos termos do 

art. 854, caput, do CPC/2015.

Assim, intime-se o Banco pessoalmente, via correio, com aviso de 

recebimento, para no prazo de 05 dias dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

Com a juntada do A.R, retornem-me os autos conclusos.

Sem prejuízo, de forma definitiva, indeferindo, desde já dilação de prazo 

e/ou qualquer outra medida protelatória, sob pena de aplicação de multa 

nos termos do art. 77 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 788042 Nr: 41977-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PIMENTEL FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGUENEY ALVES DO REIS - 

OAB:8324/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios), uma vez que os valores correspondentes ao feito de 

código nº 910008 – foi extinto nos termos do art. 924, inciso II do 

CPC/2015 com a liberação do Alvará correspondente à condenação – 

R$12.306,20 – extrato anexo, em 27/03/2017, com o trânsito em julgado 

em 26/05/2017 e arquivamento em 29/05/2017 - caixa 2027.

Nessa linha, ante a regularização do cálculo quanto à verba sucumbencial 

destes autos (fls. 191), os DECLARO QUITADOS, nos termos do artigo 

924, inciso II do CPC/2015.

Considerando, que foi bloqueado R$10.880,85 para quitação do montante 

de R$4.974,63 valor em 18/12/2017, intimo o credor para atualizar seu 

crédito e com esse nos autos, intime-se o Banco para manifestar em 15 

dias.

Ademais, ante a manifestação do causídico do requerido de fls. 191/192, 

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.

Com o decurso, procedo à expedição do necessário Alvará Judicial em 

favor de Hugueney Alves dos Reis, CPF nº 274.993.241-68, Agência 

2363-9, Conta Corrente nº 29749-6, Banco do Brasil (001).

Por derradeiro, no mesmo prazo acima, considerando-se o valor referente 

ao bloqueio on-line de fls. 174, assim como o valor correto para liberação 

em favor do causídico do requerido, por ser medida de justiça, intimo o 

Banco para no mesmo prazo acima, trazer aos autos seus dados 
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bancários, para levantamento do remanescente.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 184492 Nr: 19857-48.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON GOMES-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANDON CONSÓRCIOS LTDA, 

INTERNATIONAL CAMINHÕES DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313/MT, 

WILSON PEAGUDO DE FREITAS - OAB:1101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - OAB:6.814-B/MT, 

MARIANNE ALBERS CIRNE LIMA - OAB:39.180/RS, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056/MT, PATRICIA BIONDO - OAB:51346/RS, 

ROBERTA BASSO CANALE - OAB:47034/RS

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

A Internacional requereu o levantamento da parte que lhe cabe quanto ao 

bloqueio, bem como o arquivamento do feito ante a inexistência de bens 

(fls. 324).

Já a Randon pugnou pelo levantamento do valor que lhe pertence, bem 

como a realização de pesquisas em novas pesquisas em nome de 

Edmilson (pessoa física), conforme se vê às fls. 325.

Pois bem.

 Em primeiro lugar, INDEFIRO a realização de pesquisas em nome de 

Edmilson Gomes (pessoa física) uma vez que o credor não fez prova de 

que a situação fática do devedor é diversa da encontrada nos autos.

Ademais, não obstante a regularização dos valores junto ao SISCONDJ 

(fls. 334), nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, 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 executado EDMILSON GOMES – ME, via DJE para que se 

manifeste em 15 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.

Após, retornem-me os autos conclusos para expedição dos Alvarás (50% 

para cada parte):

- 50% em nome de TRENCH, ROSSI e WATANABE ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, CNPJ Nº 04.910.967/0001-61, AGÊNCIA Nº 3145-3, CONTA 

CORRENTE Nº 13770-7, BANCO BRADECO S/A (237) – Poderes às fls. 

102 e 103.

- 50% em nome de CR ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ Nº 

08.317.953/0001-90, AGÊNCIA Nº 4042-8, CONTA CORRENTE Nº 73400-9, 

BANCO DO BRASIL S/A (001) – Poderes às fls. 155.

Após, TUDO CUMPRIDO e LIBERADO, arquivem-se os autos com as 

baixas e formalidades e praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 280630 Nr: 6213-72.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALEXANDRE BORGES DE FIGUEIREDO, CATIA 

CRISTINA ALCANTARA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788/MT, IONI FERREIRA CASTRO - OAB:4298-B/MT, JOSÉ 

CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ,sendo que Fernando não é parte neste caderno processual, dando azo 

ao despacho de fls.570, quanto ao induzimento do juízo à erro. Sobre o 

tema José Alexandre diz que ficou demonstrado pelo andamento daquele 

feito o regular depósito nos autos 296/92, sem, contudo, fazer menção 

quanto as partes serem diferentes, mesmo assim, procurou-se dar regular 

andamento ao feito, estando em fase de liberação dos alvarás.Desta feita, 

considerando o acima contido, intimo os autores, para juntar cópia integral 

daqueles autos, autuando o Sr. Gestor como apenso a este, na forma de 

documentação, com fito de demonstrar que se tratam das mesmas partes, 

dos depósitos efetuados, assim, como, melhor análise de tudo que foi 

aduzido até então pelos requerentes.Ademais, faço constar que o 

descumprimento do ato acima, dará azo a expedição de alvará somente 

quanto ao saldo existente na conta de fls.571, ficando o restante a ser 

resolvido em conjunto com a ação que pretende em desfavor do 

Estado.No mais, 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. Assim, intimo o executado/requerido, via DJE, para que se 

manifeste no prazo de 15 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.Após o 

decurso, retornem-me os autos conclusos para à expedição do 

necessário Alvará Judicial em favor de José Alexandre Borges de 

Figueiredo, CPF nº 382.370.247-53, Conta Corrente nº 100128741002, 

Agência nº 2128-2, Banco do Brasil S/A (dados bancários às fls. 

435/436).Nada requerendo as partes, arquivem-se os autos com as 

formalidades de praxe.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 365466 Nr: 3350-75.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PAÇAS ELÉTRICAS JR LTDA, 

JOSE RUBENS HERNANDES, LEONILDA THOMAZINI HERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10.220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252, CASSIO FELIPE MIOTTO - OAB:7252/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Cooperativa de 

Crédito – SICREDI EMPREENDEDORES –MT em face de COMERCIAL DE 

PEÇAS ELÉTRICAS JR LTDA, ambos qualificados.

Foi nomeado perito para nova avaliação do bem descrito às fls. 121/127.

O Perito aceitou o encargo às fls. 137, propondo o montante de 

R$5.000,00 de honorários.

A Cooperativa exequente efetuou ao pagamento às fls. 139/140.

Pois bem.

Considerando a vinculação do pagamento dos honorários periciais (fls. 

139/140 e extrato em anexo), designo o dia 11/06/2018 às 14:00 horas 

para início dos trabalhos.

Ademais, com a apresentação e juntada do laudo, intimem-se as partes 

para manifestarem em 15 dias.

Com a apresentação deste deverá o Expert informar seus dados 

bancários, para liberação dos honorários.

Tudo cumprido, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 793877 Nr: 200-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTUNA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE 

CARGAS LTDA, MAYARA DE SOUSA SANDIM

 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...

Foram realizadas diversas pesquisas no intuito de encontrar bens das 

executadas passíveis de penhora junto aos sítios conveniados ao E.TJMT, 
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quais sejam, Bacenjud, Renajud, Anoreg e Infojud, sobre as quais o 

exequente foi intimado para se manifestar.

O exequente pugnou às fls. 58/59 pela intimação das executadas, nos 

termos dos artigos 774 do Código de Processo Civil, para que estas 

indiquem bens de sua propriedade, desembaraçados, a fim de serem 

expropriados.

Pois bem.

 Em primeiro lugar, consigno que foram realizadas todas as pesquisas por 

meio dos órgãos conveniados, que sobejaram infrutíferas, razão pela qual, 

NÃO CONHEÇO do pleito de fls. 58/59.

Ademais, não há que se falar em criação de dificuldade e/ou embaraço na 

realização da penhora/expropriação de bens por parte da devedora, além 

do mais, é evidente a inexistência deles, haja vista a realização das 

pesquisas realizadas neste feito.

Desta feita, ante a evidente inexistência bens passíveis de serem 

penhorados e expropriados, DETERMINO a SUSPENSÃO do feito nos 

termos do artigo 921 do CPC.

Sem prejuízo, deixo de analisar, por ora, o pedido de inserção do nome 

das executadas no rol “dos maus pagadores”, ante a inexistência de 

comprovação que tal procedimento não foi realizado pelo credor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 420036 Nr: 6135-73.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI EMPREENDEDORES - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMEX IMPORT. EXPORT. TRADING COMPANY 

S/A, DALTRO GRIEBLER FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

“ 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, INDEFIRO o pleito de fls. 154, pois não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses elencadas acima.

Desta feita, concedo o prazo de 15 dias para que a exequente se 

manifeste acerca das pesquisas no sítio da Anoreg.

Em caso de silêncio, constatada a desídia da exequente quanto ao 

andamento do presente feito, haja vista que foi intimada pessoalmente às 

fls. 153, mas não cumpriu, e sabendo-se que “a extinção do processo, por 

abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu (Súmula 

240 STJ – RSTJ 144/75)” intimem-se os executados, via correio com aviso 

de recebimento no endereço: Rua Garcia Neto, nº 258, apto. 102, bairro 

Jardim Kennedy, nesta cidade, para que manifestem seu interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias.

Saliento que, em caso de silêncio, caracterizar-se-á concordância tácita 

com a extinção da ação.

Empós, conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 72150 Nr: 12623-30.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOLANGER MACEDO TOSTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE MORAES - 

OAB:4053-MT, OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - OAB:12.024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

 O Agravo interposto pelo Banco Santander foi indeferido liminarmente (fls. 

507), todavia, ainda pende de julgamento (extrato em anexo).

O Requerente pugnou pelo levantamento do Alvará (fls. 512), bem como 

informou seus dados bancários às fls. 513.

Pois bem.

Quanto à expedição de Alvará Judicial, tenho que em face do recurso 

supra mencionado, há possibilidade de irreversibilidade do ato, portanto, 

deverá o autor, apresentar caução real no prazo de 15 dias, para sua 

expedição e/ou aguardar o julgamento do RAI.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 750796 Nr: 2531-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE SOLANGE DE SOUZA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621, ALEXANDRE DE ALMEIDA - OAB:OAB/RS 43.621, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, 

MICHELE WEIZEMANN - OAB:75.017/ RS, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES P. 

FREITAS - OAB:4.455, SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - 

OAB:5.019/MT

 (...) Em consonância com a mais abalizada jurisprudência, ante a 

insuficiência de saldo quando da realização da ordem de fls. 143 e, ao ver 

deste Juízo Especializado, a realização de nova pesquisa é medida 

inócua, razão pela qual INDEFIRO o referido pleito. (...) Ademais, 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. Assim, intimo a requerida, 

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. 

Após, retornem-me os autos conclusos para expedição do Alvará Judicial 

em nome do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS NPL1, CNPJ Nº 09.263.012/0001-83, AGÊNCIA Nº 3409, 

CONTA CORRENTE Nº 13006308-9, BANCO SANTANDER (033). 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1145101 Nr: 29675-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTON LUIS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA MARTINS CERVEIRA 

DE OLIVEIRA VILELA - OAB:14.761/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Tratam-se os autos de embargos à execução interpostos por 

Adalton Luis Nunes em face de Itau Unibanco S/A, ambos qualificados nos 

autos.O embargante foi intimado às fls. 24 (via DJE) para comprovar o 

preenchimento dos pressupostos aptos à concessão da justiça gratuita ou 

proceder à comprovação do pagamento da necessária Taxa Judicial, sob 

pena de rejeição liminar, porém, o embargante manteve-se 

silente.Certificou-se o decurso de prazo às fls. 26.Os autos vieram-me 

conclusos.É o relatório.Decido.Considerando-se a inexistência do 

pagamento da taxa judicial referente à distribuição dos embargos, é 

evidente a ausência de um dos requisitos imprescindíveis à propositura da 

ação, o que acarreta o indeferimento da petição inicial/rejeição liminar, nos 

termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)Desta feita, 

sobeja, clarividente a necessidade da improcedência liminar dos 

embargos, senão vejamos: Art. 330 – A petição será indeferida quando: IV 

- não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.Sabendo-se que, nos 

termos do art. 918 - O juiz rejeitará liminarmente os embargos:II – nos 

casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do 

pedido.Posto isso, considerando-se a inércia do embargante no que tange 

as determinações do Juízo de fls. 24 (certidão de decurso de prazo - fls. 
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26), REJEITO liminarmente os presentes Embargos à execução nos termos 

dos artigos 330 e 918, inciso II do Código de Processo Civil.Após, com a 

certificação do trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

formalidades de praxe.Por derradeiro, proceda o Sr. Gestor as medidas 

necessárias, conforme orientação da CGJ, de forma que o Estado possa 

receber seu crédito.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 818014 Nr: 24430-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED. MÚTUO DOS 

SERV. PODER JUD. FEDERAL E DO MP UNIÃO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON ALECXANDRE ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCILENE APARECIDA DA 

SILVA E COELHO SOUSA - OAB:3686-MT

 Vistos, etc.

 Tratam-se os autos de ação de execução interposta por Cooperativa de 

Economista e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário Federal em 

face de Jefferson Alecxandre Araujo Silva, ambos qualificados nos autos.

O exequente pugnou pela expedição de Alvará Judicial às fls. 94 em razão 

do não pagamento integral do valor avençado.

Pois bem.

 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.

 Assim, intimo o executado/requerido, via DJE, para que se manifeste no 

prazo de 15 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.

Após o decurso, retornem-me os autos conclusos para expedição do 

necessário Alvará Judicial em nome de EDE MARCOS DENIZ (Poderes – 

fls. 8), CPF Nº 804.455.511-00, CONTA CORRENTE Nº 107230-7, 

AGÊNCIA Nº 4043-6, BANCO DO BRASIL S/A.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 954957 Nr: 2591-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447- SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 Vistos, etc.

Considerando-se que a integralidade do dos valores vinculados aos autos 

foram levantados pela exequente AYMORÉ às fls. 93, NÃO CONHEÇO do 

pleito de fls. 99.

Assim, retornem os autos ao arquivo com as baixas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 380556 Nr: 16710-77.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVESTRE AUTOMACAO E INFORMATICA 

LTDA, ADALTON LUIS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATALIA MARTINS CERVEIRA 

DE OLIVEIRA VILELA - OAB:14.761/MS

 Vistos etc...

Junto cópia da sentença proferida no apenso código 1145101.

Indefiro o pleito de fls. 85, haja vista que os bens localizados por meio do 

sistema Renajud possuem restrições, bem como não esgotou-se os meios 

para localização de bens livres e desembaraçados.

No mais, intimo o exequente para indicar bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir 

a determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à 

aplicação da multa de 10% do valor da causa em favor do Estado, 

disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 67085 Nr: 475-94.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wiliam Roberto Rosilio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819 PR, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EUGÊNIO FERNANDES - 

OAB:4282

 Vistos, etc.

Foram realizadas diversas pesquisas pertinentes com o fito de localizar 

bens passíveis de serem penhorados, contudo, estas sobejaram 

infrutíferas.

 Nessa linha, tendo em vista que tais pesquisas foram facultadas ao Poder 

Judiciário (perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

arrestados/penhorados) e não sendo o seu múnus, INDEFIRO o pleito de 

fls. 433.

Com efeito, MANTENHO a SUSPENSÃO do presente feito nos termos do 

artigo 921, inciso III do CPC/2015 de fls. 385.

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 Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1129623 Nr: 22876-81.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA MARIA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHÃES - OAB:17567-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Intimação da parte Requerido(a)para que, no prazo de 15(quinze)dias, 

contrarrazoar o Recurso de Apelação Civil de fls.107/113, dando o regular 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 65434 Nr: 1166-21.1987.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO VIEIRA VALDASCA 
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NETO, CLEONICE VIEIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÂNIO GONÇALO MACIEL DE 

MORAIS - OAB:6449/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2.680/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8085, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - 

OAB:7215/MT, VINICIUS KENJI TANAKA - OAB:20773/O

 Intimação da parte Autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, dando o devido 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 882937 Nr: 18507-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS CLARAS COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS 

LTDA-ME, RONIVON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, NÃO CONHEÇO do pleito de fls. 65/67, por tratar-se de 

requerimento com teor já analisado às fls. 53/55 e 60/61.

Com efeito, considerando-se que todas as diligências realizadas pelo 

exequente e por este Juízo Especializado visando à localização de bens 

penhoráveis, sobejaram infrutíferas e, nos termos da parte final da 

decisão de fls. 55 e 61, MANTENHO a SUSPENSÃO do presente feito, nos 

moldes do artigo 921, III do CPC/2015.

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.: 747437 Nr: 44688-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNEARIA UNIÃO LTDA EPP, DEISE MARA 

DE LIMA

 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.Inicialmente, faço constar que apesar da determinação de 

citação da devedora via edital, preferiu o exequente requerer a 

suspensão do feito às fls.93, tornando evidente a falta de interesse nesse 

ato.Pugnou, ainda, pela realização de nova tentativa de bloqueio on-line, 

via BanceJud, conforme se vê às fls. 99/101, no entanto, em consonância 

com a mais abalizada jurisprudência, ante a insuficiência de saldo quando 

da realização da ordem de fls. 80/81 e, ao ver deste Juízo Especializado, a 

realização de nova pesquisa é medida inócua, razão pela qual INDEFIRO o 

referido pleito.Assim, considerando-se que todas as diligências realizadas 

pelo exequente e por este Juízo Especializado visando à localização de 

bens penhoráveis, sobejaram infrutíferas, MANTENHO a SUSPENSÃO do 

presente feito, nos moldes do artigo 921, III do CPC/2015 (fls. 95/96).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.: 378824 Nr: 14811-44.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. R. DOS SANTOS E CIA LTDA, CHRISTIANO 

RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O exequente pugnou pela realização de nova tentativa de bloqueio on-line, 

via BanceJud, conforme se vê às fls. 134.

Pois bem,

Em consonância com a mais abalizada jurisprudência, ante a insuficiência 

de saldo quando da realização da ordem de fls. 116/117 e, ao ver deste 

Juízo Especializado, a realização de nova pesquisa é medida inócua, 

razão pela qual INDEFIRO o referido pleito.

Sobre o assunto, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. REALIZAÇAO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO 

CPC, SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM 

MOTIVAÇAO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇAO DE 

MODIFICAÇAO NA SITUAÇAO ECONÔMICA DO EXECUTADO.

1. Caso em que se discute a obrigatoriedade do juízo da execução de 

reiterar ordem de bloqueio de valores em depósito do executado, 

requerida pelo exequente, com relação à instituições financeiras que não 

tenham respondido o comando anterior, sem que haja motivação do 

exequente.

2. Sobre o tema, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que 

a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens 

pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, 

sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da 

demanda. Precedentes: REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, 

DJe 28/10/2010.

Posto isso e por tudo que dos autos consta, ante a inexistência de bens 

passíveis de serem penhorados, a SUSPENSÃO do presente feito, nos 

moldes do artigo 921, III do CPC/2015 é 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 71871 Nr: 5381-54.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ARAÚJO COELHO LTDA, IVO 

DOS SANTOS ARAUJO, MANOEL JOAQUIM COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MIOTTO FERREIRA 

- OAB:8203, JOÃO BATISTA BENETI - OAB:3065, LANDOLFO VILELA 

GARCIA JÚNIOR - OAB:4.352/MT, LINDOLFO VILELA GARCIA JÚNIOR - 

OAB:4352

 Nos termos do despacho de fls. 326/327, procedo a intimação DAS 

PARTES PARA, NO PREAZO COMUM DE 10 (DEZ) DIAS, manifestarem-se 

acerca do laudo pericial de fls. 334/510.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 266018 Nr: 23771-91.2006.811.0041

 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): LUCILENE BARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 199 de 508



LOPES - OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Procedi a expedição do alvará em favor do Meirinho, dados de fls.164.

No mais, arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1082167 Nr: 2603-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERUSCA DE PAULA CARVALHO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON MEDEIROS - 

OAB:5.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 Vistos...

Procedo a anotação do advogado Gerson Medeiros.

Intimo o Banco para manifestar em 15 dias quanto aos documentos de 

fls.95/101.

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.

Para tanto, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide.

Considerando que, na forma do § 3º do art. 3º do CPC, “A conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”, incumbindo 

ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, nos termos dos 

artigos 139, inciso V, designo o dia 25/07/2018, às 17:30, para a 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC).

Intimo as partes via publicação no DJE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 992909 Nr: 19858-86.2015.811.0041

 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: CINTIA COMERCIO DE CAMINHÕES E REVESTIMENTOS 

LTDA - ME, CINTIA CRISTINA CAPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, CLAYTON APARECIDO CAPARROS MORENO - 

OAB:10.016/MT, UELLITON DA SILVA LACERDA - OAB:21.407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Vistos...

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.

Para tanto, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide.

Considerando que, na forma do § 3º do art. 3º do CPC, “A conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”, incumbindo 

ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, nos termos dos 

artigos 139, inciso V, designo o dia 25/07/2018, às 18:00, para a 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC).

Intimo as partes via publicação no DJE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 14158 Nr: 3338-13.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANJA ARICÁ LTDA, ELENICE PERES DO 

PINHO, ESPÓLIO DE DARCY NOGUEIRA DO PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PERES DO PINHO 

- OAB:8.065/MT

 Vistos...

Nos termos do R. Provimento 68/18, que trata da uniformização dos 

procedimentos para liberação de alvará, transcorrido o prazo recursal, 

conclusos para expedição do necessário Alvará Judicial em favor do 

interessado, em nome de Rio Forte Incorporadora Ltda, CNPJ nº 

041.405.988/0001-20, Conta Corrente nº 17257-X, Agência nº 3325-1, 

Banco do Brasil S/A.

Ademais, expeça-se mandado de avaliação dos bens penhorados às 

fls.338/341, observando que Santo Antônio de Leverger é Comarca 

contigua.

Intimo o exequente para juntar o comprovante das diligências, como 

anteriormente firmado, sob pena de extinção, no prazo de 15 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1064060 Nr: 52739-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, ARMANDO 

FERNANDES MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 Vistos...

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.

Para tanto, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide.

Considerando que, na forma do § 3º do art. 3º do CPC, “A conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”, incumbindo 

ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, nos termos dos 

artigos 139, inciso V, designo o dia 01/08/2018, às 16:00, para a 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC).

Intimo as partes via publicação no DJE.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 164390 Nr: 14456-10.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO PEREIRA DO AMARAL, ZILA BIANCARDINI 

DO PRADO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009-A/MT, BRUNA ELISA PERON - OAB:14.604, DILMA DE 

FÁTIMA RODRIGUES DE MORAIS - OAB:2.826/MT, LAUDEMI MOREIRA 

NOGUEIRA - OAB:4625/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 ...De tal sorte, tenho que socorre ao embargado o direito de ter, pelos 

experts, respondidos de forma minuciosa os quesitos elencados às fls. 

971/972, no prazo que fixo em 30 dias, com a exibição de novo cálculo 

que demonstre a incidência dos juros remuneratórios mensais, tudo sob 

pena de declarar inválido o laudo, com a nomeação de novo perito, o que 

acarreta, por consequência lógica, no descredenciamento desta empresa 

de perícias nos trabalhos periciais a serem lavrados neste 

juízo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 792763 Nr: 46853-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11.887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - OAB:MT 

2.883-A

 Vistos...

As averbações premonitórios foram feitas pelo Banco, portanto, a baixa 

lhe cumpre proceder, razão pela qual, Indefiro o pedido de fls.150, 

concedendo o prazo de 15 dias, para comprovar tal ato.

Reduza-se a termo a penhora dos imóveis de fls.32/51, intimando deste às 

partes (Atlas e Armando) via DJE e Terezinha via AR, no endereço de 

fls.135, bem como, expeça-se mandado de avaliação, devendo o Banco 

depositar as diligências em 15 dias.

Com esse nos autos, intimem-se as partes para manifestarem em 15 dias.

No mais, cumpram-se os atos necessários à realização da audiência 

designada nos autos em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1137780 Nr: 26469-21.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA CASSIA LEMES DO NASCIMENTO, E. 

F. LOPES DEL NERY ME, ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT, MARCOS AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401/0 MT

 Vistos etc.

Considerando que em contestação a parte ré alegou que houve a sujeição 

do crédito perseguido aos autos da Recuperação Judicial n. 

50120-19.2015.811.0041 código 1058114, em trâmite nesta Capital, faculto 

aos réus, no prazo de 15 dias, a comprovação a inclusão do Contrato de 

Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 404.306.048 nos autos em 

comento, sob pena de regular prosseguimento do feito.

Após, retornem conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 54195 Nr: 6756-22.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LUCAS DE ALMEIDA PENNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, LUCIANA CAVALCANTE URZE 

PRADO - OAB:OAB SP 148.984, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERLEY RODRIGUES 

RIBEIRO - OAB:3022/MT

 Vistos, etc.

Nos termos da decisão de fls. 396 procedo à realização do bloqueio 

on-line, haja vista o silêncio das partes – fls. 406.

Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil/2015.

Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento 

restou parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o montante de 

R$1.575,00 em nome do BANCO ITAÚ S/A que será transferido para conta 

dos depósitos judiciais, após a decisão de possíveis arguições (art. 854, § 

3º do CPC/2015) que será intimado, via DJE, por meio dos seus patronos.

Em relação ao executado Paulo Lucas, foram encontrados valores ínfimos 

(extrato em anexo), razão pela qual foram desbloqueados.

 Considerando a inércia de Paulo Luca, bem como a não localização de 

valores para efetivação do bloqueio de valores, intimo-o para proceder o 

depósitos do valor devido em 15 dias, sob pena de reconhecimento de 

litigância de má-fé, bem como, atentado à dignidade da justiça com 

aplicação de multa e honorários.

Após o decurso, devidamente certificado e mantendo-se inerte (Paulo), 

conclusos para tornar definitiva dita penalização, bem como, intime-se o 

Banco para em 15 dias, solver o 50% restante que incumbia ao devedor, 

sob pena de novo Bacenjud.

Cumprido, retornem-me os autos conclusos para designação de data para 

o início dos trabalhos e demais deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 429038 Nr: 10409-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Tratam-se os autos de ação de execução de título 

extrajudicial ajuizada por ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em face 

de CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES.Da análise dos autos, 

verifica-se que o exequente deu-se por citado ao assinar os acordos de 

fls. 30/33 e 58/60.Ante o descumprimento do acordado, às fls. 69 o 

exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de 

ativos financeiros em nome do executado(...)Com efeito, verifico do 

extrato em anexo que o referido procedimento restou parcialmente 

exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$ 550,54 que será 

transferido para conta dos depósitos judiciais, após a decisão de 

possíveis arguições do executado (art. 854, § 3º do CPC(...)De fato, 

vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens do executado passíveis de serem penhorados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto 

ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens do 

executado(...)Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 
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(Pasta de documentos Sigilosos XXXIII). Nos termos do artigo 854, § 2º do 

CPC, PROCEDA-SE À INTIMAÇÃO DO EXECUTADO (no endereço Rua 

Alemanha, nº 52, Bairro Santa Rosa) para que se manifeste acerca do 

bloqueio realizado em suas contas bancárias (R$ 550,54), no prazo de 05 

dias, conforme preconiza o § 3º do mesmo artigo.Com efeito, intimo o 

exequente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ(...)Sem prejuízo, deverá ainda o 

exequente se manifestar acerca das pesquisas realizadas neste feito 

e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias 

e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob pena de extinção do 

feito e desbloqueio do valor penhorado via BacenJud(...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1081187 Nr: 2114-44.2016.811.0041

 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): LEIDE ANA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:17.556-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de mandado já 

expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1259895 Nr: 24365-22.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA E CONSTRUÇAO LTDA, NEIDE ALVES DE 

OLIVEIRA RODRIGUES, CARLOS RODRIGUES, VLADMIR APARECIDO 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS OLIVEIRA KAISER 

SETÚBAL - OAB:12.764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A/MT

 Vistos...

Intimo os Embargantes para querendo manifestar-se sobre a impugnação 

aos Embargos do Devedor, no prazo legal.

Independentemente, do ato acima, 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.

Para tanto, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processo ou proposta para a solução da lide.

Considerando que, na forma do § 3º do art. 3º do CPC, “A conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”, incumbindo 

ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, nos termos dos 

artigos 139, inciso V, designo o dia 25/07/2018, às 16:30, para a 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC).

Intimo as partes via publicação no DJE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 745908 Nr: 43081-10.2011.811.0041

 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): RENATA RIOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO - OAB:4867/MT

 Vistos...

Considerando que o Banco fez letra morta do despacho anterior, 

cumpram-se os atos necessários à realização da audiência designada 

nos autos em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1086535 Nr: 4539-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA RIOS PEREIRA SCHOLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA - 

OAB:OAB/MT 3056

 Vistos...

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.

Para tanto, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processo ou proposta para a solução da lide.

Considerando que, na forma do § 3º do art. 3º do CPC, “A conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”, incumbindo 

ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, nos termos dos 

artigos 139, inciso V, designo o dia 25/07/2018, às 16:00, para a 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 
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comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC).

Intimo as partes via publicação no DJE.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009842-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 9 8 4 2 - 5 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ADRIANO DA 

CRUZ Vistos... Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo FORD KA SEDAN, placa: PYB-1104 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. 

CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A 

liminar de busca e apreensão deverá ser concedida, sempre que 

constituído o devedor em mora ou comprovado o inadimplemento do 

devedor. 2 - Presentes os requisitos para a concessão da liminar de 

busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: 

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

ALTERAÇÕES DA LEI N. 10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor 

purgar a mora na ação de busca e apreensão, dando continuidade ao 

contrato de alienação fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida 

oportunidade elencada pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a 

permanência do mesmo na Comarca tão-somente até o término do prazo 

para a purgação da mora é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o 

pagamento, caberá à instituição financeira proceder à restituição do bem.- 

É necessário que a função judiciária garanta às partes o direito de ter 

menos custos nos procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e 

o imediato deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em 

custo de fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a 

parte opte pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida 

na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO DO REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação 

da mora no prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS, ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS 

MORATÓRIOS CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias 

da execução da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 13091209. Por 

ora indefiro o pleito de expedição de ofícios ao DETRAN e à Secretaria de 

Estado de Fazenda, bem como a anotação de trâmite de segredo de 

justiça por não se encontrarem preenchidos os requisitos do art. 189 do 

CPC. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade 

premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que 

certifique de forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do 

múnus que exerce, observando que seu uso sem motivação, será 

considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de 

maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023153-46.2017.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA JESSICA ARAUJO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023153-46.2017.8.11.0041. REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO REQUERIDO: LETICIA JESSICA ARAUJO DA COSTA Vistos. 

Compulsando os autos, constato a ausência de diligencia para o senhor 

oficial de justiça, assim sendo intimo o requerente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, intimo o requerente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

02/2017– CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. 

Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 
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que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

CORSA CLASSIC, Chassi n.º 9BGSU19F0CB173205 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade 

premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que 

certifique de forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do 

múnus que exerce, observando que seu uso sem motivação, será 

considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de 

maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1034688-69.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS 

LTDA - ME, CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA Vistos etc... 

Tratam-se os autos de ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de C. R. ROCHA DA COSTA-ME e CARLOS 

ROBERTO ROCHA DA COSTA, visando a apreensão de um caminhão. No 

despacho de Id. 10850992 foi determinada a emenda à inicial, porém, é 

público que a empresa Terrabella (C. R. Rocha da Costa-ME) encontra-se 

em recuperação judicial (autos código 1088702). 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 (busca e apreensão) 

continuasse neste Juízo Especializado, o devedor poderia ver frustrado 

os objetivos da recuperação judicial (em trâmite no Juízo Universal), em 

prejuízo, em última análise, da comunhão dos credores. Ademais, 

considerando-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme 

entendimento jurisprudencial no sentido de que compete ao Juízo universal 

da recuperação judicial/falimentar decidir sobre atos executivos ou 

constritivos dos bens de sociedade em recuperação e/ou falência e, com 

o fito de evitar eventuais tumultos e confusão processual a declinação da 

competência é a medida que se impõe. Vejamos a mais abalizada 

jurisprudência pátria sobre o assunto: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BENS IMÓVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR. 

PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEVEDORA. EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SEDE EM QUE OBSTADA, EXPRESSAMENTE, A 

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS EM MÃOS DO CREDOR 

FIDUCIÁRIO. BENS ESSENCIAIS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA 

EMPRESA RECUPERANDA. DESCABIMENTO DA REINTEGRAÇÃO, SOB 

PENA DE SE INVIABILIZAR A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS 

EXECUTIVAS E CONSTRITIVAS. ANÁLISE. COMPETÊNCIA. JUÍZO 

UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Lei nº. 
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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 128.618/MT. Relator Ministro 

Luis Felipe Salomão. (RAI.n.1006435-97.2017.8.11.0000 - Relatora NILZA 

MARIA POSSAS DE CARVALHO). EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - MATÉRIA NÃO APRECIADA 

ANTERIORMENTE - ATOS EXECUTÓRIOS CONTRA O PATRIMÔNIO DA 

EMPRESA - COMPETÊNCIA - JUÍZO UNIVERSAL EM QUE SE PROCESSA A 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O 

PROCESSAMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DESCABIMENTO - 

HONORÁRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MAJORAÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE. Verificado do caderno processual que a matéria trazida 

no recurso não foi apreciada anteriormente, deve ser rejeitada a preliminar 

de intempestividade. Conforme entendimento do STJ, é do juízo em que se 

processa a recuperação judicial, a competência para exercer o controle 

sobre atos executórios determinados contra o patrimônio da recuperanda, 

evitando-se que tais atos possam prejudicar o cumprimento do plano de 

recuperação (REsp 149.641/PR). Conquanto se verifique que o crédito 

exequendo seja posterior à distribuição do pedido de recuperação judicial, 

não há que se falar na necessidade de habilitação de crédito, devendo a 

execução prosseguir no juízo de origem. Entretanto, o juízo universal deve 

exercer o controle sobre os atos constritivos de patrimônio, aquilatando a 

essencialidade do bem à atividade empresarial. Não é devida a majoração 

dos honorários de sucumbência no caso de agravo de instrumento, 

quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de 1º 

grau que os tenha fixado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0699.12.002390-7/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos 

Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2018, publicação da 

súmula em 15/03/2018) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - SUSPENSÃO - CONSTRIÇÃO DE AÇÕES SOCIETÁRIAS - 

IMPOSSIBILIDADE Deferido o processamento do pedido de recuperação 

judicial, ficam suspensas, ressalvadas as hipóteses legais, as ações e 

execuções ajuizadas em desfavor do devedor, permanecendo os 

respectivos autos em processamento perante o Juízo para o qual foram 

originariamente distribuídos. Inteligência do art. 6º c/c art. 52, inciso III, 

ambos da Lei nº 11.101/05. v.v. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - SUSPENSÃO - CONSTRIÇÃO DE AÇÕES SOCIETÁRIAS - 

IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA - JUÍZO UNIVERSAL - A jurisprudência 

do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a prorrogação do prazo de 

180 (cento e oitenta dias), previsto no artigo 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 

"consoante as peculiaridades do caso concreto e as diligências adotadas 

pela sociedade, a fim de cumprir o plano de recuperação por ela 

apresentado" (AgInt no AREsp 443.665/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). - É necessário 

cautela na determinação de constrições. Não devem ser realizados atos 

que excluam parte do patrimônio do devedor, de forma individual, em cada 

uma das execuções promovidas em seu desfavor, sendo competente 

para tanto o juízo falimentar, sob pena de prejudicar a Recuperação 

Judicial. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.07.746341-2/049, 

Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 20/04/0018, publicação da súmula em 23/04/2018) EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MASSA FALIDA - 

JUÍZO UNIVERSAL - FALENCIA - ARTIGO 76 DA LEI Nº 11.101/05 - 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - MEDIDA ADEQUADA - COMPETENCIA 

ABSOLUTA - PRECLUSÃO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA. - A 

competência do juízo da falência é absoluta e universal, devendo 

conhecer de todas as ações que envolvam o patrimônio da massa falida, 

ressalvadas as exceções previstas na própria Lei de Falências, nos 

termos do artigo 76 deste diploma legal. - As regras previstas na Lei nº 

11.101/05 são de ordem pública, na medida em que visam a preservar o 

interesse coletivo, não se sujeitando, pois, à preclusão. - Recurso não 

provido. Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 

1.0686.13.011396-8/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2018, publicação da súmula em 

06/04/2018) Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos, com as nossas 

homenagens, ao nobre Juízo da 1ª Vara Cível - Especializada de Falências 

e Recuperação Judicial, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias neste Juízo. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de maio de 2018. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021947-94.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: MARCIO SA DOS SANTOS Vistos. Compulsando os autos, 

constato a ausência de diligencia para o senhor oficial de justiça, assim 

sendo intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 02/2017– CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Tenho que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 
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de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo CITROEN - C4 

LOUNGE, placa: OBS1506 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade 

premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que 

certifique de forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do 

múnus que exerce, observando que seu uso sem motivação, será 

considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de 

maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033455-37.2017.8.11.0041

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:

AQUELLE CORREA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033455-37.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: AQUELLE 

CORREA DE MORAES Vistos. Recebe a emenda à inicial de id: 11668962 

Dá-se a causa o valor de R$ 13.267,81 (treze mil, duzentos e sessenta e 

sete reais e oitenta e um centavos), conforme planilha de débitos de ID 

10505633. Compulsando os autos, constato a ausência de diligencia para 

o senhor oficial de justiça, assim sendo intimo o requerente para, em 15 

dias promover ao deposito de diligência, nos termos do Provimento nº. 

02/2017– CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. 

Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

VOLKSWAGEN/GOL, placa: AOE1278 (demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 206 de 508



“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade 

premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que 

certifique de forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do 

múnus que exerce, observando que seu uso sem motivação, será 

considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de 

maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011692-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA OAB - MT0006953A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO 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: 

1011692-43.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA IVANIL DA SILVA 

REQUERIDO: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. 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 a autora os 

benefícios da justiça gratuita. Do cotejo dos autos, observo que objetiva a 

autora a exibição de contrato e demais documentos que deram ensejo aos 

débitos em seus proventos. Quanto ao dever de apresentação dos 

contratos 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 à parte 

consumidora, o que não foi feito “in casu”, já que nos autos não há prova 

do requerimento administrativo e/ou do recolhimento das despesas 

concernentes, aptos a ensejar a ordem judicial ao Banco de sua exibição. 

Desta forma, faculto à autora 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: 1011194-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM ELIZABETH POLIMENI CALDERARO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT0003549A 

(ADVOGADO)

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT0010110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011194-44.2018.8.11.0041. AUTOR: MIRIAM ELIZABETH POLIMENI 

CALDERARO DIAS RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MIRIAM ELIZABETH POLIMENI 

CALDERARO DIAS em face de BANCO PAN S/A, todos qualificados nos 

autos em referência, na qual objetiva a autora o efeitivo cumprimento da 

sentença proferida nos autos n. 45919-18.2014.811.0041, código 924069, 

que tramitaram na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital. 

Relata a requerente que, não obstante tenha sido promovido o 

Cumprimento da Sentença no feito em tela, a parte não teve atendida a 

prestação jurisdicional, na forma da decisão transitada em julgada. Do 

cotejo dos andamentos processuais lançados, tanto na peça vestibular, 

na documentação que instrui esta ação e também nos andamentos 

lançados no Sistema Apolo, é possível verificar a insatisfação da 

requerente quanto ao descumprimento da parte ré quanto à ordem judicial 

emanada, afirmando não restar outra solução senão o ajuizamento de 

nova ação. Faço constar que diversos são os casos similares que 

aportam este juízo, contudo, no entender deste magistrado, o cumprimento 

da sentença em comento deve ser discutido no juízo prevento, já que não 

foi exaurida a prestação jurisdicional por aquele que dirimiu o conflito, 

novamente posto neste caderno processual. Ainda que o CPC de 1973 

disponha não mais se falar em conexão quando há sentença prolatada, 

com a entrada em vigor do hodierno CPC houve a mitigação desta 

orientação, que embora ainda vigente, ampliou-se o seu conceito ao tratar 
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da conexão entre ações de conhecimento e execuções em curso e, 

também, ao dispor sobre a prevenção do juízo que julgou a matéria. Assim 

o disposto em diversos dispositivos constantes na Lei n.º 13.105/2015, 

dos quais destaco: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos 

de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um 

deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à 

execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao 

mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. 

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam 

gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” “Art. 58. A 

reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, 

onde serão decididas simultaneamente.” “Art. 286. Serão distribuídas por 

dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, 

por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido 

extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda 

que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente 

alterados os réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações 

nos termos do art. 55, § 3o, ao juízo prevento.” “Art. 536. No cumprimento 

de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de 

não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da 

tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 

exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá 

determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e 

apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o 

impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o 

auxílio de força policial. § 3o O executado incidirá nas penas de litigância 

de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência.” “Art. 537. 

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase 

de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de 

execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que 

se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade 

da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou 

insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial 

superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o 

O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a 

multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em 

juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da 

sentença favorável à parte ou na pendência do agravo fundado nos 

incisos II ou III do art. 1.042. § 4o A multa será devida desde o dia em que 

se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for 

cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo 

aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça 

deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.” Destaco 

ainda, que no art. 61 resta insculpido que “A ação acessória será 

proposta no juízo competente para a ação principal”. Sobre o aludido 

dispositivo, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (in Código 

de processo civil comentado, 16. edição revista e ampliada, São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2016), discorrem com muita propriedade (p. 

386): “2. Conceito. Ação acessória é a demanda secundária destinada a 

complementar ação mais importante do ponto de vista do interesse do 

autor, denominada ação principal. 3. Autonomia da ação acessória. A 

ação acessória, não obstante a pretensão objeto da demanda principal, 

possui autonomia [...]. Essa autonomia é procedimental, ligada apenas ao 

processamento desse pedido acessório. 4. Competência. É do juízo 

competente para a ação principal, Caso a acessória seja antecedente, o 

autor deverá ajuizá-la no juízo competente para julgar a futura ação 

principal; se já estiver finda a ação principal ou se a acessória for 

incidente, deve ser dirigida ao juízo por onde já tramita ou tramitou a causa 

principal. [...]”. 5. [...] Ainda que a ação matriz já esteja terminada, com o 

trânsito em julgado da sentença – como é o caso da ação anulatória do 

CPC 966 § 4º e das ações de sobrepartilha, sonegados, de anulação e de 

nulidade da partilha -, o mesmo juízo que processou e julgou a ação 

anterior permanece competente para a ação acessória”. Considerando o 

fato de que não foi prolatada sentença à ação em comento, quando de 

sua fase de cumprimento de sentença, além da conexão há também o 

manifesto caráter acessório deste feito, na forma do aludido art. 61. Feitas 

essas considerações, declaro a incompetência do juízo e determino a 

REDISTRIBUIÇÃO destes autos à 2ª Vara Especializada em Direito 

Bancário desta Capital, para processamento por dependência aos autos n. 

45919-18.2014.811.0041, código 924069 e desde já faço constar que, 

considerando o parágrafo único do art. 66 do CPC, “O juiz que não acolher 

a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a 

outro juízo”, compete ao juízo prevento, caso discorde desta decisão, 

suscitar o conflito de competência, em estrita obediência aos ditames 

legais. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022361-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO EDUARDO C. GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022361-29.2016.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: MARCIO EDUARDO C. GONCALVES Vistos. Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

quando, homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in 

casu, de consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, 

ante o pleito inserido na petição (ID. 12499583), JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do CPC. Quanto ao pedido de baixa na restrição judicial inserida via 

Sistema Renajud, faço constar que não há determinação judicial nesse 

sentido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de maio de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020203-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAVI - COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1020203-64.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MAVI - COMERCIO 

DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME REQUERIDO: COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE 

MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT Tratam-se os autos de AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada por MAVI COMÉRCIO 

DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME em face de SICREDI, na qual 

requer a autora exibição o contrato bancário que originou a dívida, 

contratos, aditivos e extratos de cheque especial, conta corrente, capital 

de giro, descontos de cheques e duplicatas, extratos de evolução da 

dívida contendo todos os lançamentos, cálculos e detalhamento de como 

se chegou ao valor total do débito, valores incidentes, correções, juros, 

multas, encargos e outro e qualquer documento referente ao débito 

existente necessário para o deslinde da verdade. Atribuiu à causa o valor 

de R$ 90.000,00, e acostou documento que demonstra a relação jurídica 

entre as partes. No despacho de Id. 9151429 a requerente foi intimada 

para em 15 dias acostar aos autos o prévio requerimento administrativo 

feito junto à Instituição Financeira, limitando-se em pleitear pela concessão 
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de 30 dias para atender a determinação judicial na petição de Id. 9622568. 

O referido pleito foi indeferido, e houve a concessão do prazo de 15 dias 

para a requerente acostar aos autos o documento solicitado, sob pena de 

extinção do feito, salientando que pedidos como o de Id. 9622568 não 

seriam admitidos. Na petição de Id. 12510081 a requerente comparece aos 

autos protestando pela suspensão do feito por um ano, sob a alegação de 

que passa por dificuldades, o que acarretou na demissão de todos os 

seus funcionários. É o relatório. Decido. Prefacialmente, cumpre destacar 

que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo - Resp n. 

1.349.453-MS, firmou o entendimento de que, nas ações que objetivem a 

exibição de documentos, para efeitos do art. 543-C do CPC, que: “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”. Assim a ementa do Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.349.453-MS: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. 

EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: 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 normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL 

Nº 1.349.453 - MS (2012/0218955-5) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). No caso em tela, tem-se que o documento apresentado 

evidencia a relação jurídica entre as partes, no entanto, não há prova do 

requerimento administrativo, por conseguinte do seu não cumprimento, 

bem como, do recolhimento das despesas concernentes, limitando-se a 

autora em pleitear pela suspensão do feito, em razão de suas dificuldades 

financeiras, o que não justifica o pedido, uma vez que o requerimento 

administrativo pode ser feito protocolado pessoalmente em qualquer uma 

das agências da Instituição Financeira. Dessa forma, ante a ausência dos 

requisitos imprescindíveis a propositura da ação, a extinção é medida que 

se impõe. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta ação de exibição de documentos, o que faço com 

amparo legal no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, em nada requerendo, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas. P.I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito (Autos nº 1020203-64.2017).

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014326-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ SALDANHA (REQUERIDO)

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: 1014326-80.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: EDSON 

LUIZ SALDANHA Vistos etc... Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, 

do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da 

ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de Id. 

9732624 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão 

fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Sem prejuízo, indefiro o desbloqueio do bem junto ao sistema 

Renajud, ante a ausência de determinação do juízo nesse sentido. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. 

P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009887-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BATISTA CORREA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1009887-89.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: MARCELO BATISTA CORREA DE MORAES Vistos 

etc... Da análise dos autos, verifica-se que as partes entabularam acordo 

de Id. 10656966, pleiteando por sua homologação e suspensão do feito, 

porém, no despacho de Id. 12435677 a exequente foi intimada para se 

manifestar acerca do cumprimento do acordo, pois a quitação do contrato 

se daria aos 23/05/2017, sendo que a minuta foi juntada em 10/11/2017. 

Na petição de Id. 12553082 a exequente informa a quitação do contrato, 

pleiteando pela extinção do feito. Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, 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. Ante a desistência do prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 30 de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029260-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RAQUEL DE OLIVEIRA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS XAVIER LIMA NETO OAB - MT0013649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

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: 1029260-09.2017.8.11.0041 AUTOR: LUCIANA RAQUEL DE 

OLIVEIRA CONCEICAO RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR DE 

URGÊNCIA ajuizada por LUCIANA RAQUEL DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO em 

face de BANCO DO BRASIL S/A, todos qualificados nos autos em 

referência, relatando a autora que firmaram as partes o Contrato de 

Financiamento nº 276.413.346, destinado à aquisição de bem imóvel, com 

início do vencimento das parcelas em abril de 2017 e que, não obstante as 

diversas tratativas visando a utilização de saldo do seu FGTS, e entrega 

de toda a documentação solicitada, afirma ter sido cerceada em seu 

direito, na forma disposta nos Manuais de Utilização do FGTS bem como 

na legislação aplicável, que dispõe a possibilidade do uso para quem tem 

no máximo 03 parcelas em atraso, bem assim no artigo 20 da Lei 

8.036/1990, art. 35, inciso VII, alínea “b”, do Decreto nº 99.684/1990, além 

de ter o réu lançado o seu nome no registro do SERASA. Posto isso, 

ajuizou esta ação objetivando o recebimento de indenização por danos 

morais em R$ 7.000,00, pleiteando em antecipação de tutela, que seja o 

réu intimado para utilizar o saldo devedor da conta vinculada do seu FGTS 

para abater/quitar 80% das 12 primeiras mensalidades; a retirada das 

anotações em cadastros de inadimplentes; a suspensão de qualquer meio 

de cobrança decorrente do contrato em tela; a inversão do ônus da prova; 
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a concessão das benesses da assistência judiciária; a condenação da 

parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, inclusive os extrajudiciais. Atribuiu à causa o valor de R$ 

9.000,00 e acostou documentos. Na decisão Id. 10208240 foram deferidos 

os pedidos formulados em tutela antecipada, concedida a assistência 

judiciária e fixada a inversão do ônus da prova. O réu foi citado (Id. 

10384919) e em contestação Id. 10681991 aventou em preliminar a 

ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, no que 

tange ao dano moral e a carência da ação por falta de interesse de agir. 

No mérito, aduz que foi esclarecido à autora que na data de solicitação de 

liberação do FGTS não podem existir três prestações em aberto e que, 

quando da contratação, a autora não fez a opção pelo uso do FGTS, 

agindo no exercício regular do seu direito ao promover a inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito. Alega não se falar em defeito na prestação 

de serviço, apta à concessão do pleito indenizatório, não havendo ainda 

dano material a ser restituído, contudo, no caso de condenação, seja o 

“quantum” indenizatório fixado mediante a utilização de parâmetros 

razoáveis. Ao final, pleiteia pela improcedência da ação, condenando a 

parte adversa aos ônus decorrentes da sucumbência. Realizada 

audiência (Id. 10725436), sem êxito na composição entre as partes. 

Impugnação à contestação Id. 10756203, com pleito de majoração do dano 

moral para R$ 14.000,00. Por meio da petição Id. 10756234 a autora 

anunciou o descumprimento da liminar, informando a urgência na medida 

ao se ter em vista que o benefício de quitação de até 12 parcelas do 

financiamento em atraso termina em 31/12/2017. Na decisão Id. 10911046, 

de 30/11/2017, foi determinada a imediata intimação do réu para a 

efetivação da ordem judicial anterior, sob pena de aplicação de multa diária 

de R$ 4.000,00, até o limite de 20 dias-multa. O réu, por meio da petição Id. 

10942819, de 01/12/2017, anunciou nos autos o cumprimento da liminar, 

juntando documentos comprobatórios, enquanto a autora afirmou que esta 

foi efetivada apenas em 15/12/2017, pugnando pela aplicação da multa 

diária. 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. Luciana Raquel de Oliveira Conceição 

ajuizou esta ação objetivando a utilização do seu saldo de FGTS para a 

amortização do contrato de financiamento imobiliário firmado com o réu, 

bem como o recebimento de indenização por danos morais. Em preliminar, 

aventou o réu a ausência de documentos indispensáveis à propositura da 

ação, no que tange ao dano moral, e a carência da ação por falta de 

interesse de agir. Com relação à documentação encartada com a exordial, 

tenho que esta se mostra vasta e ampla a ilustrar o direito perseguido por 

meio desta ação, competindo, quando do exame do mérito, verificar se 

esta se revela apta ao acolhimento do pleito indenizatório, não sendo 

causa de extinção preliminar do feito, na forma pretendida pelo requerido. 

Ademais, impende considerar que o exercício do direito de ação é 

condicionado ao preenchimento de determinados pressupostos ou 

condições: a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade de parte e o 

interesse de agir. Segundo preceitua Alexandre Freitas Câmara, na obra 

Lições de Direito Processual Civil, Vol. 1, 9ª Edição, revista e atualizada, 

Editora Lumen Juris, p. 126, “O interesse de agir é verificado pela 

presença de dois elementos, que fazem com que esse requisito do 

provimento final seja verdadeiro binômio ‘necessidade da tutela 

jurisdicional’ e ‘adequação do provimento pleiteado’. Fala-se, assim, em 

‘interesse-necessidade’ e em ‘interesse-adequação’. A ausência de 

qualquer dos elementos componentes deste binômio implica ausência do 

próprio interesse de agir.” Também a respeito do assunto, ensina Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria Gonçalves Nery (Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante e legislação em 

vigor, 7ª edição, art. 267, nota 13): "Existe interesse processual quando a 

parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, 

ainda, quando esta tutela pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de 

vista prático. [...] movendo a ação errada ou utilizando-se de procedimento 

incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a 

inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse 

processual". No caso em baila, tenho que é imperioso reconhecer que há 

interesse de agir no pedido formulado nesta ação, ante o princípio 

constitucional de livre acesso ao Judiciário, já que a requerente 

demonstrou de forma satisfatória a adequação do instrumento utilizado, 

bem assim a necessidade/utilidade do ajuizamento da ação para a sua 

consecução. Feitas essas considerações, REJEITO as preliminares 

aventadas e passo ao exame do mérito. Mister se faz destacar, 

inicialmente, que na decisão interlocutória Id. 10208240 foram deferidos os 

pedidos formulados pela autora em tutela antecipada, senão vejamos: “Da 

análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a 

acompanham, tenho que a probabilidade do direito estão, salvo prova em 

sentido diverso, devidamente aclarada nos autos. Isso porque a autora 

demonstrou, por meio da vasta documentação encartada, o preenchimento 

dos requisitos dispostos no “Manual do FGTS” – Utilização na Moradia 

Própria” (Id. 9963634) quais os requisitos necessários ao alcance da 

liminar pretendida, como se infere do Capítulo IV, que trata do “Pagamento 

de parte do valor das prestações” (páginas 48 a 51 do Id. 9963634), ante 

a exibição do contrato de financiamento (Id. 9963592 9963595) firmado no 

âmbito do SFH, registrado na matrícula do imóvel (Id. 9963600) o extrato 

das contas vinculadas ao FGTS (Id. 9963616), declaração de Imposto de 

Renda (Id. 9963589). Comprovou, salvo melhor juízo, ter adimplido três 

mensalidades do financiamento atualmente em vigor, já que reiterados os 

lançamentos efetuados em sua conta corrente, sendo a primeira paga aos 

08/05/2017 (Id. 9963638, página 01), a segunda aos 10/08/2017 (Id. 

9963642, página 01), e a parcela n. 03, quitada no mês de setembro do 

ano em curso, como se infere do extrato Id. 9963643, página 01. Por meio 

do documento Id. 9963625, evidenciou ter preenchido os formulários 

apresentados pela instituição financeira ora ré para o saque do seu FGTS, 

para o adimplemento das 12 primeiras prestações, sendo o primeiro 

datado de 01/03/2017 (página 1 do Id 9963625), com a rubrica de 

funcionária da parte ré, e os demais aos 24/03/2017 (página 5), 

26/05/2017 (página 7) e 12/06/2017 (página 9), corroborado pelos 

protocolos de atendimento coligidos (id. 9963619). Por tais documentos, a 

requerente apresentou nos autos provas de que ter buscado a instituição 

financeira ora ré para o cumprimento do direito anunciado nesta ação, 

motivando o acolhimento de seus pleitos, inclusive quanto a retirada das 

anotações em cadastros de inadimplentes e abstenção da promoção de 

meios de cobrança do contrato. E, ainda que tenha pago as prestações 

apenas em parte, e em data atrasada, estas foram recebidas pelo réu. 

Assim, DEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência, 

determinando a imediata intimação do réu para, no prazo de 30 dias, 

comprovar neste caderno processual a promoção dos meios necessários 

à utilização do saldo das contas de FGTS da autora para a amortização 

das parcelas do contrato objeto desta ação, comprovar a retirada das 

anotações em cadastros de inadimplentes e abster-se, no prazo relativo 

às parcelas amortizadas, de efetuar qualquer meio de cobrança 

relacionado ao aludido pacto de financiamento imobiliário.” Observo que o 

réu, além de não ter interposto recurso da aludida decisão, não refutou a 

contento os termos da exordial, bem assim a documentação apresentada 

pela autora com a inicial, já que a única tese de defesa, quanto ao pleito de 

utilização do FGTS para o abatimento das parcelas do financiamento 

imobiliário firmado entre as partes, foi a de que não poderiam haver três 

mensalidades em aberto, quando da solicitação, e que a requerente, 

quando da contratação, não fez a opção pelo uso do FGTS. Do exame da 

documentação carreada, verifico que, a despeito da ausência de 

expressa disposição contratual acerca da utilização dos recursos da 

conta vinculada do FGTS para o pagamento do aludido contrato, como se 

infere do documento Id. 9963592 – Pág. 4 (e também da cópia apresentada 

pelo réu – Id. 10682132), certo é que, como bem disposto no “MANUAL 

FGTS MOVIMENTAÇÃO DA CONTA VINCULADA”, consta em seu Capítulo 

IV (Id. 9963634 – Pág. 48 e seguintes) a possibilidade do seu uso para o 

pagamento de parte do valor das prestações e, dentre os seus requisitos, 

consta expressamente que: “27.3 O financiamento/autofinanciamento não 

pode contar com mais de 03 prestações em atraso, consecutivas ou não, 

na data da solicitação da uti l ização do FGTS nos 

financiamentos/autofinanciamentos concedidos no âmbito do SFH que 

contarem com até 12 prestações em atraso, consecutivas ou não. 27.3.1 

O período compreendido entre a publicação desta Regulamentação 

24/02/2017 a 31/12/2017, é permitido o uso do saldo das contas 

vinculadas FGTS nos financiamentos/autofinanciamentos concedidos no 

âmbito do SFH que contarem com até 12 prestações em atraso, 

consecutivas ou não”. Ou seja, diante de tal regra, caem por terra as 

teses lançadas em contestação, já que, como bem apontado na decisão 

Id. 10208240, a autora não possuía mais de 03 prestações vencidas 

quando do requerimento administrativo e, ainda, não se fazia necessária a 

expressa previsão contratual quanto ao uso de tal recurso, já que este 

poderia ser utilizado no decorrer do contrato, para o adimplemento de 12 

mensalidades. Verificando que o réu não produziu contraprova apta a 

demonstrar o seu direito, melhor sorte socorre à autora, não havendo 
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outra solução senão a confirmação da medida liminar concedida no Id. 

10208240. 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 

reparação dos danos causados por defeitos/falhas decorrentes dos 

serviços que lhe 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.” 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”. No feito em baila, resta sobejamente evidenciada a falha na 

prestação do serviço da instituição financeira, ante a comprovação 

documental que segue a inicial, de que a requerente buscou diversas 

vezes a instituição financeira, como se denota dos documentos Id. 

9963619, 9963622 e entregou os documentos exigidos ao fim perseguido 

nesta ação (Id. 9963625), sem atendimento ao pedido que lhe é de direito. 

Ainda, efetuou o lançamento do seu nome em cadastros de inadimplentes, 

em decorrência da falta de pagamento de mensalidades que deveriam ter 

sido quitadas com os recursos do FGTS, restando consolidado o 

entendimento jurisprudencial de que a anotação indevida em tais órgãos 

causam dano moral “in re ipsa”. 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”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 

APELO PROVIDO. - A inscrição, em cadastro de devedores, de pessoa 

que sequer celebrou contrato configura ato ilícito apto a ensejar a 

indenização por danos morais. - O dano moral, neste caso, existe in re 

ipsa, aquele para cuja configuração se faz bastante a prova da 

ocorrência do fato ofensivo. - O dano moral deve ser fixado com 

observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no 

meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica 

das partes envolvidas”. (TJMG - Apelação Cível 1.0567.15.007481-1/001, 

Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 09/05/2018, publicação da súmula em 18/05/2018) “PROCESSO CIVIL. 

BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA 

DE INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. FIXAÇÃO. 

CRITÉRIO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. Havendo a prática de ato ilícito surgirá o dever de 

reparar o dano dele decorrente. Prevalecendo o dever de indenizar, o 

valor do dano moral deverá observar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito 

e seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu 

causador. Os honorários advocatícios serão fixados entre 10% a 20% 

sobre o valor da condenação, atendidos o grau de zelo do profissional; o 

lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço 

(art. 20, §3º, CPC)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0034.12.002097-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

08/03/2016, publicação da súmula em 05/04/2016) 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$ 5.000,00, compõe indenização razoável e 

satisfatória ao dano provocado. DA MULTA DIÁRIA Por não ter o réu 

efetuado o cumprimento da liminar concedida na decisão Id. 10208240, 

tem-se que na decisão Id. 10911046 restou fixado que: “O réu foi citado e 

intimado aos 20/10/2017 (Id. 10384923), contudo até esta data não 

cumpriu a interlocutória. Consoante se infere dos termos da contestação 

apresentada pelo réu, observo que, embora tenha aduzido que “conforme 

contratação de financiamento realizada, restou devidamente esclarecido à 

parte Autora que o financiamento não pode ter 03 (três) prestações 

inadimplidas na data da solicitação da utilização do FGTS nesta 

modalidade” (Id 10681991 – pág. 4), não apresentou provas quanto a esta 

assertiva, além de não ter recorrido da decisão interlocutória em comento. 

Desta sorte, faculto ao réu o prazo de 48 horas para a efetivação da 

ordem emanada, sob pena de multa diária, que desde já APLICO em R$ 

4.000,00 por dia, até o limite de 20 dias-multa.” Observo que a decisão em 

comento, que fixou o prazo de 48 horas para a efetivação da medida, data 

de 30/11/2017, enquanto aos 01/12/2017 (Id. 10942819) o réu acostou os 

documentos que seguem, com fito de comprovar o seu cumprimento, ou 

seja, a expedição dos documentos necessários à liberação do FGTS, 

denominados “AUTORIZAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA 

VINCULADO DO FGTS – AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO /PAGAMENTO DE 

PARTE DO VALOR DAS PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO 

HABITACIONAL” (Id. 10942863). Ainda que tenha a autora anunciado que 

a efetiva liberação se deu apenas em 15/12/2017, tenho que não cabe 

falar em aplicação da multa diária, já que no prazo firmado na decisão Id. 

10911046 o requerido cumpriu o mister que lhe competia. HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS No que tange ao pleito de condenação do réu ao 

pagamento de honorários advocatícios e também dos contratuais, tem-se 

que, se por um lado lhe socorre o direito ao recebimento de honorários 

decorrentes da sucumbência, nos moldes do art. 90 do CPC, por outro, a 

questão atinente à verba honorária firmada em contrato particular entre a 

ré e seus respectivos causídicos, apenas a estas se vinculam, não sendo 

o momento adequado para esse desiderato. Nesse sentido: "A desistência 

põe fim ao processo, sem julgamento do mérito (CPC, art. 267, VII). 

Impõe-se, na espécie, pagamento de honorários ao advogado" (STJ, REsp. 

40639/SP, 6. Turma, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro). “DIREITO CIVIL - 

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - AÇÃO DE COBRANÇA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS - RESTITUIÇÃO - PEDIDO 

IMPROCEDENTE. - A contratação de advocacia particular para ajuizamento 

de ação de cobrança de diferenças de aposentadoria, mesmo se acolhida 

a pretensão, não faz nascer para a entidade de previdência privada 

demandada dever de responder pelos respectivos honorários. A hipótese 

não caracteriza dano patrimonial, mas exercício do direito de contratar, 

pelo qual somente respondem os contratantes nos termos da avença 

livremente pactuada. Admitir o contrário seria eternizar infindável cadeia 

de ressarcimento. Recurso não provido”. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0145.11.038629-2/001 - 12ª CÂMARA CÍVEL – Relator: DES. SALDANHA 

DA FONSECA) Desse modo, a contratação de advogado particular, para o 

ajuizamento de ação, não gera obrigação à parte sucumbente, que não 

participou do contrato, inexistindo relação negocial estabelecida com a 

instituição financeira. Assim a lição de YUSSEF SAID CAHALI (Honorários 

Advocatícios, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1ª ed., p.393): 

"Não são reembolsáveis a título de honorários de advogado, as despesas 

que a parte enfrenta em razão do ajuste com o profissional a título de 
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honorários, para o patrocínio de sua causa 'in misura superiore a quella 

poi ritenuta congrua dal giudice'.". No mesmo sentido, o posicionamento de 

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (Curso de Direito Processual Civil - Teoria 

geral do direito processual civil e processo de conhecimento, Rio de 

Janeiro: Forense, 44ª ed., p.104): “Entre os gastos necessários que a 

parte faz no processo figuram os honorários pagos a seu advogado. Em 

sentido amplo, são uma espécie do gênero despesas processuais, 

portanto. (...) por outro lado pouco importa o contrato firmado entre a parte 

e seu advogado, ou a quantia que efetivamente lhe foi paga. O 

ressarcimento dos gastos advocatícios será sempre feito conforme valor 

fixado pelo juiz na sentença (art. 20, § 3º)”. Pelos motivos esposados, não 

há ensejo à pretensão do autor, senão a verba honorária fixada em 

sentença. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por LUCIANA 

RAQUEL DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO em face de BANCO DO BRASIL S/A, 

para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, que 

arbitro em R$ 5.000,00, 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), com a 

confirmação da tutela antecipada (decisão Id. 10208240). Por ter a autora 

decaído de parte mínima, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da 

condenação. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de maio de 2.018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034583-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO (REQUERENTE)

ANTONIO MIGUEL SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000633-58.2018.8.11.0041

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:

ANTONIA LUIZA MONTEIRO DA SILVA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001837-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI RODRIGUES MONTALVAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (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-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003938-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO CORREA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CACIQUE S/A. (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016143-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DIOGO PEREIRA DUTRA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005814-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO SANTOS RIBEIRO (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003732-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020047-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALANDERSON RODRIGUES COELHO (EXECUTADO)

ALANDERSON RODRIGUES COELHO - ME (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025293-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)
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PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ANDRADE FLORENTINO (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 05/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019967-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAWASAKI VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIS CESAR KAWASAKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 05/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008662-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO)

VANESSA SMAIL DE MORAES OAB - PR63694 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILAS VICENTE BARBOSA JUNIOR (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 05/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003397-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011256-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDIANE SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011256-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDIANE SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br Vistos, etc. Considerando que já ocorreu 

citação válida, intime-se a parte requerida, por mandado, para manifestar 

sobre pedido de extinção do feito e informar se o bem lhe foi restituído. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 24.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020188-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DOS SANTOS (REQUERIDO)

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, 04.06.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003477-15.2017.8.11.0041

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:

RUBENS VINICIOS COSTA (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, 04.06.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012126-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PEREIRA DA SILVA (RÉU)

MERCADO ITAPAJE LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

04.06.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007585-53.2018.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 213 de 508



Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO PINHEIRO DA SILVA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

04.06.18

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 867831 Nr: 7800-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA GIONEDIS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE JOSE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOSÉ DA SILVA 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17486/O

 Vistos, etc.

Apesar da manifestação de fls.136/137, nada foi cumprido como 

determinado à fl.128.

Assim, nada sendo postulado como ali ditado, retornem os autos ao 

arquivo.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 939697 Nr: 54460-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANKLIN DIAS MARCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:

Nome do(a) Citando(a):Franklin Dias Marcial, Cpf: 63236958553, Rg: 

3.534.694 SSP BA Filiação:

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 939697 Nr: 54460-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANKLIN DIAS MARCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte Autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1157906 Nr: 35027-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DA ROSA GUIMARÃES, DIOGO 

SOARES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB: OAB 

5.308/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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.: 823700 Nr: 29779-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMAGEM ARTE VISUAL LTDA ME, MARCIO 

JUNIOR ALVES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 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.: 735620 Nr: 31990-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEL'ISOLA RAMOS 

FRANTZ - OAB:10625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 NOTA AO AUTOR: Deverá a parte autora manifestar sobre adequação de 

contrato de fls.237 e verso, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 895125 Nr: 26606-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO AMARILIO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITICARD S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Transferências, Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores acostado nos autos, no prazo de 

Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1102801 Nr: 11642-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER SEGUROS BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853// RN,PB,PE, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386 OAB/SP

 NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 
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Detalhamento de Ordem Judicial de Transferências, Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores acostado nos autos, no prazo de 

Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1120580 Nr: 19055-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACIANE MOURA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Transferências, Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores acostado nos autos, no prazo de 

Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1237039 Nr: 17219-27.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR GONÇALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYSON DE ARRUDA SILVA - 

OAB:15.476/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Transferências, Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores acostado nos autos, no prazo de 

Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1001649 Nr: 24110-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO LUAN ALMEIDA SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1101936 Nr: 11325-07.2016.811.0041

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDOSO DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:OAB/RS 34.607, VOLNEI COPETTI - OAB:OAB/RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 153827 Nr: 7785-68.2004.811.0041

 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): FERNANDO SILVETRE MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 934395 Nr: 51647-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPITAL OUTDOOR E REPRODUÇÕES GRAF. 

LTDA - ME, ADERALDO DE CASTRO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO MAGALHÃES MEDEIROS 

- OAB:OAB/RS 60.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1130603 Nr: 23256-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON FANAIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19.339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RIBEIRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKI SCHEIR - 

OAB:16.449, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1145637 Nr: 29930-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO C TEIXEIRA CALCADOS 

ACESSORIOS, MARCIO CEZAR TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 241549 Nr: 10063-71.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVO PINTO BRANDAO, ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA, BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL SANTOS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-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
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 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 795316 Nr: 1648-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte exequente intimada para tomar 

conhecimento sobre a certidão de fls. 208 e dar prosseguimento ao feito, 

no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1087205 Nr: 4826-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA DE SOUZA PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte exequente intimada para tomar 

conhecimento sobre a certidão de fls. 160 e dar prosseguimento ao feito, 

no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 108965 Nr: 220-29.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRAPESCA COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA 

PESCA LTDA, YVONE SCAFF SILVA FERRO, ESPÓLIO DE WALMIR DA 

SILVA FERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 1- Em face do Ofício Circular nº 003/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, ficam as partes intimadas da 

segunda temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 03/07/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/07/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2- Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 463432 Nr: 31716-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. J. M. ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA, 

VALDECIR MATEUS, EUNICE DE OLIVEIRA MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:7077/MT

 1- Em face do Ofício Circular nº 003/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, ficam as partes intimadas da 

segunda temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 03/07/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/07/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2- Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 739244 Nr: 35881-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE JOSÉ DE OLIVEIRA

 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: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:N°15084, JOAO PERON - OAB:3060/MT, NIVALDO CONRADO - 

OAB:4925

 1- Em face do Ofício Circular nº 003/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, ficam as partes intimadas da 

segunda temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 03/07/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/07/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2- Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 747311 Nr: 44554-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHOCOLARTE BUFFET INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - ME, STELAMAR MORAIS DE ARRUDA, ORLANDO 

BORGES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255/MT

 1- Em face do Ofício Circular nº 003/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, ficam as partes intimadas da 

segunda temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 03/07/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/07/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2- Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 747820 Nr: 45085-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONRAN ATAIDE BASSOS FILHO, DIORAN 

ATAIDE BASSOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIS ALVES PONDÉ - 

OAB:13.830/MT

 1- Em face do Ofício Circular nº 003/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, ficam as partes intimadas da 

segunda temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 03/07/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/07/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2- Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 829047 Nr: 34882-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VG BARCOS E MOTORES LTDA, IVONICE 

BALBINO PEREIRA, IVALDO RODRIGUES PEREIRA

 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: CARLOS FERNANDES DE 

OLIVEIRA LEMOS - OAB:10703E, JULIETA MARINHO PIRES CEZÁRUIO 

FERREIRA - OAB:14.272/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT

 1- Em face do Ofício Circular nº 003/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, ficam as partes intimadas da 

segunda temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 03/07/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/07/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2- Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 852468 Nr: 55270-49.2013.811.0041

 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): DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SANTA CLARA 

LTDA, CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA, ANISADETT PINHEIRO DA SILVA 

NOGUEIRA, PASCOAL IRIA NOGUEIRA, LUIZA TEREZA DUTRA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B

 1- Em face do Ofício Circular nº 003/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, ficam as partes intimadas da 

segunda temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 03/07/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/07/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2- Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 882388 Nr: 18203-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LUCIANO GIANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 1- Em face do Ofício Circular nº 003/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, ficam as partes intimadas da 

segunda temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 03/07/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/07/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2- Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1050982 Nr: 46893-21.2015.811.0041

 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): RADIO TAXI CUIABANA LTDA, ARQUIMEDIO 

ANTONIO DE OLIVEIRA, ELTON PEREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006/MT, YURI ROBSON NADAF BORGES - 

OAB:15.046/MT

 1- Em face do Ofício Circular nº 003/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, ficam as partes intimadas da 

segunda temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 03/07/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/07/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2- Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1081230 Nr: 2139-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA DE MENEZES, IVAN DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 1- Em face do Ofício Circular nº 003/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, ficam as partes intimadas da 

segunda temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 03/07/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/07/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2- Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1125711 Nr: 21212-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SERGIO PEREIRA SANTOS, ROSELI 

A PEREZ P DOS SANTOS

 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: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EDUARDA DOS SANTOS PIRAJÁ - 

OAB:20557/O

 1- Em face do Ofício Circular nº 003/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, ficam as partes intimadas da 

segunda temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 03/07/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/07/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2- Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 771363 Nr: 24429-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO AMAZONICO DE ENSINO PESQUISA 

EXTENSÃO LTDA, LEANDRO RODRIGO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 217 de 508



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1- Em face do Ofício Circular nº 003/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, fica a parte autora intimada da 

segunda temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 03/07/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/07/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2- Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 856554 Nr: 58849-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3L2M3V COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - 

ME, LÚCIA MARIA DE MESQUITA VERGANI, LEANDRO DE MESQUITA 

VERGANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1- Em face do Ofício Circular nº 003/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, fica a parte autora intimada da 

segunda temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 03/07/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/07/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2- Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 423868 Nr: 8128-54.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES ANGELO OSSANI, DIOGENE VERGINIO 

BENETTI, EPITÁCIO RIBAS DA ROSA, JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGILDO VINÍCIUS DA ROCHA 

DREYER - OAB:76743/RS, ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - 

OAB:9916-B/MS, AMARINHO LEMOS DOS SANTOS - OAB:15982, 

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - OAB:7216, JESSENER SEVERO - 

OAB:65.519 RS, JOAO CARLOS HIDALGO THOME - OAB:4193-B/MT, 

JOSE CARLOS DEL GROSSI - OAB:7884-B/MS, JULIANO MOGNOL - 

OAB:78184/RS, LUIS SÉRGIO DEL GROSSI - OAB:8294-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NOCOLADELLI - OAB:17.980/A

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestarem sobre os 

Cálculos do Contador de fls. 1672/1673, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 814312 Nr: 20784-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL, HÉLCIO CORRÊA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, LEANDRO ALVES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT, HÉLCIO CORRÊA GOMES - OAB:2.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 Ficam as partes executadas devidamente intimadas, na pessoa de seu 

advogado Dr. Julierme Romero, OAB/MT n° 6.240, para se manifestarem, 

no prazo de Lei, sobre a penhora de 40% DAS QUOTAS DE CAPITAL DA 

EMPRESA FERNISIS RECICLAGEM E COMERCIO DE ÓLEOS VEGETAIS 

LTDA, CNPJ 09.491.335/0001-24, pertencentes ao executado ARMANDO 

FERNANDES MORO, conforme fls. 378/379.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 793637 Nr: 47771-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMERE R. RAMOS DE SOUZA ME, 

ROSIMEIRE RODRIGUES RAMOS DE SOUZA, ORIVAL BINI, SEBASTIÃO 

BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO GOMES DE 

ALMEIDA NETO - OAB:OAB/MT 18.314, RODOLFO GERMANO TAQUES 

- OAB:18242/O, TAYNÁ ZANINI PEREIRA - OAB:18371/MT

 Ficam as partes executadas devidamente intimadas, na pessoa de seus 

advogados Dr. Antonio Gomes de Almeida Neto, OAB/MT n° 18.314, Tayná 

Zanini Pereira, OAB/MT n° 18.371, Rodolfo Germano Taques, OAB/MT n° 

18.314, para se manifestarem, no prazo de Lei, sobre avaliação dos bens 

móveis abaixo descritos, conforme fls. 314:

A) 01 GUILHOTINA HIDRÁULICA E MECÂNICA, MARCA CATU, MODELO 

1182 MEGA LONGA, ANO/MODELO 2005, EM BOM ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO, AVALIADA EM R$ 38.000,00 (TRINTA E OITO MIL 

REAIS);

B) 01 MÁQUINA IMPRESSORA OFF-SET AUTOMÁTICA, MARCA 

MULTILITH, MODELO 1860-CD, CHAPA 31X457, ANO/MODELO 2006, EM 

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, AVALIADA EM R$ 35.000,00 (TRINTA 

E CINCO MIL REAIS);

C) 01 GRAMPEADOR MARCA MIRUNA, MODELO 3 MOTORES EM CIMA, 

ANO/MODELO 2008/08, AVALIADO EM R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL 

REAIS).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 770197 Nr: 23200-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PERCIO DIAS MATOS, LUIZ PERCIO DIAS 

MATOS, ELEN AUXILIADORA PEREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:19.337-A/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos, etc.

Intime-se o credor para manifestar sobre pedido de fl.194.

Intimada a parte executada da retificação da penhora, proceda-se 

avaliação do bem.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1179873 Nr: 43769-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. A. RODRIGUES JUNIOR COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇAO ME, CARLOS ALBERTO RODRIGUES JUNIOR

 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:OAB/MT 3056

 Vistos, etc.

Em face da anuência do credor com o valor depositado nos autos, tenho 

por cumprida a obrigação, nada mais havendo que as parets reclamarem.

Expeça-se alvará em favor do credor e após, arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros
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 Cod. Proc.: 855320 Nr: 57782-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APII COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, MARIA 

DOLORES OVELAR ORTEGA, FRANCISCO VON ATZINGEN DE ALMEIDA 

PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:, FERNANDO GARCIA BARBOSA - OAB:17.134-MT, JOÃO 

CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024/MT

 Vistos, etc.

Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação de 

fls.313/318, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1139690 Nr: 27242-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AUGUSTO CORRÊA DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Oficie-se como postulado pelo credor.

Remeta-se o feito ao Contador para apurar qual dos valores confere com 

a condenação, o apresentado pelo autor ou requerido, se necessário 

eleborar novo cálculo simplificado.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1142812 Nr: 28605-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. LIMA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB: OAB 

5.308/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a): A. C. Lima Almeida, CNPJ: 

08684746000173Inscrição Estadual: 133340058

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1169370 Nr: 39873-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PL CAVLAC - ME, PATRICIA LIMONGE 

CAVLAC

 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, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Patricia Limonge Cavlac, Cpf: 69778345104, Rg: 

25.639.281 SSP MT; Pl Cavlac - Me, CNPJ: 03.096.168/0001-30

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1110360 Nr: 14803-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NUNES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEO CATALA JORGE - 

OAB:17.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Transferências, Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores acostado nos autos, no prazo de 

Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 212710 Nr: 1401-17.1989.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁUREA - PROMOÇÕES PUBLICIDADE E 

REPRESENTAÇÕES, ZÊNIO SILVA, ÁUREA LÍLIA BATISTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6.189 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023819-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PACHECO DI LORETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT0009946A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo o acordo para surtir seus efeitos legais. 

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, pelo, Julgo 

EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. 

Proceda-se levantamento de penhora, se existente. Custas como 

acordado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

04.06.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031706-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO MORADA S/A - EM LIQUIDACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - 192.976.297-68 

(REPRESENTANTE)

MARCELLO IGNACIO PINHEIRO DE MACEDO OAB - RJ65541 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JOSE DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1031706-82.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 4.344,72; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40)/[DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: BANCO MORADA S/A - EM 

LIQUIDACAO REPRESENTANTE: RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR Parte 

Ré: RÉU: CARLOS JOSE DA SILVA Vistos. O Autor postula a concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita. A nova Lei Processual n. 13.105/2015, 

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). 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. No presente caso o Autor alega que não 

tem condições de arcar com as despesas processuais por encontrar-se 

sob os efeitos de liquidação extrajudicial. As pessoas jurídicas podem ser 

contempladas com o benefício da Justiça Gratuita. Cuidando-se, porém, de 

Banco, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão da 

gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se 

comprovado que a instituição financeira efetivamente não ostenta 

possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e os honorários 

advocatícios. Elementos que a meu ver são inexistentes. Isto, pois, 

somente é possível que seja concedido à pessoa jurídica o benefício da 

gratuidade de justiça, caso fique comprovada de forma inequívoca a 

impossibilidade financeira, o que não verifico na hipótese, tendo em vista 

que o Autor trouxe aos autos apenas a mera declaração de problemas 

financeiros, sem a comprovação dos requisitos previsto na lei nº 1060/50 

e na Constituição, o que não induz o acolhimento automático do pedido de 

gratuidade de justiça ou de deferimento do recolhimento das custas ao 

final da demanda, não podendo se concluir dos documentos colacionados 

aos autos a hipossuficiência econômica capaz de corroborar com as 

alegações do Banco, a justificar a concessão dos benefícios perquiridos. 

Na hipótese, evidencia-se que o Requerente não comprovou de forma 

estreme a alegada impossibilidade financeira para arcar com custas e 

despesas e processuais, a justificar o acolhimento do pedido de 

gratuidade judiciária ou mesmo de diferimento do pagamento das custas 

para o final do processo. Enfatizo que o fato da pessoa jurídica estar em 

regime de liquidação, por si, só não é suficiente para comprovar a 

hipossuficiência, a qual deve ser cabalmente demonstrada. Nesse sentido, 

confira-se o entendimento do STJ: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. 

PRECEDENTES DA CORTE. GRATUIDADEJUDICIÁRIA. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 7/STJ. 1.- "Ajuizada ação de adimplemento de obrigação 

descumprida pela empresa em liquidação, incide a regra processual sobre 

a mora (art. 219 CPC) e, como consequência, fluem os juros moratórios 

desde a citação válida" (REsp 48.606/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE 

AGUIAR, DJ 29/08/1994). 2.- "As pessoas jurídicas podem ser 

contempladas com o benefício da Justiça Gratuita. Cuidando-se, porém, de 

Banco, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão da 

gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se 

comprovado que a instituição financeira efetivamente não ostenta 

possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e os honorários 

advocatícios. Elementos no caso inexistentes." (REsp 338.159/SP, Rel. 

Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 22/04/2002). 3.- O recurso não trouxe 

nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se 

mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo regimental improvido. 

(AgRg no AREsp 141.322/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O benefício da assistência 

judiciária gratuita somente pode ser concedido à pessoa jurídica, se esta 

comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do 

processo, não sendo suficiente a mera alegação de que se encontra em 

dificuldades financeiras. Precedente da Corte Especial. 2. Na hipótese em 

exame, adotando-se o suporte fático-probatório formado no âmbito do Eg. 

Tribunal de Justiça estadual - cujo reexame é vedado a esta C. Corte de 

Justiça, nos termos da Súmula 7/STJ -, conclui-se pela inviabilidade de 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista 

que a empresa não comprovou sua impossibilidade de arcar com as 

despesas do processo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no Ag 1385918/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 07/04/2011, DJe 18/04/2011) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 1 - Não socorre as 

empresas falidas a presunção de miserabilidade, devendo ser 

demonstrada a necessidade para concessão do benefício da justiça 

gratuita. 2 - A alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem a 

respeito da não comprovação do estado de hipossuficiência da pessoa 

jurídica bem como a respeito da imposição de penalidade prevista no art. 

4º, § 1º, da Lei 1.060/50, demanda o revolvimento de matéria de fato, o 

que é vedado a esta Corte, por óbice da Súmula 7/STJ. 3. AGRAVO 

DESPROVIDO. (AgRg nos EDcl no Ag 1121694/SP, Relator Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 

18/11/2010). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. SÚMULA 7/STJ. 

DISSÍDIO NÃO-CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. Esta 

Corte possui entendimento pacífico no sentido de ser possível a 

concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas com fins 

lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as 

despesas do processo sem comprometimento de sua existência. 2. Na 

espécie, o Tribunal a quo entendeu, com base nas provas dos autos, que 

a pessoa jurídica não comprovou que estava impossibilitada de arcar com 

as custas do processo. Alterar essa conclusão, significa analisar matéria 

fática. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Não há configuração do dissídio 

jurisprudencial quando a parte não realiza o devido cotejo analítico entre 

os arestos confrontados. 4. Agravo regimental não provido". (AgRg no 

REsp 866.596/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 13/05/2009). Desta feita, 

nos termos do art. 101, § 2º, do NCPC, outorgo ao Autor o prazo de cinco 

(05) dias para recolher as custas e taxa judiciais, sob pena de pronto 

cancelamento da distribuição. Intime-se. Cuiabá (MT), 4 de abril de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037574-41.2017.8.11.0041

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:

JONAS PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

4 de junho de 2018. PARA A PARTE AUTORA MANIFESTAR EM CINCO 

DIAS SOBRE O ANDAMENTO DO FEITO. Processo: 

1037574-41.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 7.247,42; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Parte Ré: REQUERIDO: JONAS PINHEIRO DA SILVA OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 
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Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. IVONILDO GABRIEL DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1021865-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSY ANDREIA SANTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR OAB - PR20705 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021865-63.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 100.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)/[PAGAMENTO EM 

C O N S I G N A Ç Ã O ,  R E V I S Ã O  D O  S A L D O  D E V E D O R , 

SUSTAÇÃO/ALTERAÇÃO DE LEILÃO, LIMINAR]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: ROSY ANDREIA SANTES Parte Ré: RÉU: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Prima facie, considerando que o 

pedido de concessão de tutela de urgência da Autora enseja basicamente 

a suspensão e/ou anulação de ato de leilão extrajudicial do imóvel indicado 

na inicial, que segundo sua narrativa estava agendado para 30/06/2017, 

evidente a perda do objeto, razão pela qual o indefiro. No mais, 

ressaltando-se que se trata de ação com natureza essencialmente 

revisional de contrato, a indicação de valores controverso e incontroverso 

do instrumento sub judice, é requisito legal para o recebimento da peça 

vestibular. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS 

CLAÚSULAS ABUSIVAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – 

NÃO QUANTIFICADO O VALOR INCONTROVERSO – SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. 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. (CPC, art. 330, §2º). 

Incumbe ao requerente indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, 

pois é vedado proferir decisão específica se a parte aponta abusividades 

de forma genérica, sem especificar quais cláusulas necessitam ser 

revistas, bem como não indicou o valor considerado incontroverso. (Ap 

9630/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, 

Publicado no DJE 30/05/2017) De fato, salvo poucas exceções, o Código 

de Processo Civil não admite pedido indeterminado (CPC, art. 324) e pedido 

determinado é aquele delimitado em relação ao “que” (qualidade) e ao 

“quanto” (quantidade). Desse modo, resta inequívoco que o pedido não 

pode ser indeterminado em relação à “qualidade”, ou seja, só é possível, 

numa ação de revisão de contrato, pedir a modificação ou extinção de 

cláusulas avençadas caso devidamente especificadas, relegando-se à 

fase liquidatória exclusivamente a apuração do “quanto” (valor) da 

obrigação. Portanto, em resignação ao § 2º, do art. 330, do CPC, determino 

a emenda a inicial para que a Autora indique o valor controverso e 

incontroverso do contrato, sob pena de inépcia, em quinze (15) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1080744 Nr: 1910-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRUZEIRO DO SUL COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, IGOR ALENCAR DE BARROS 

EVANGELISTA, IVAN LUIZ EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16.437/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189, 

WOLNEY LEITE DE LIMA - OAB:3.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/MT

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 882082 Nr: 18081-03.2014.811.0041

 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: MARIA MADALENA MELLO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO BARROS DUARTE - 

OAB:5.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para rejeitar a 

tese de abusividade postas nas pretensões iniciais da Autora, reputando 

regulares e razoáveis os valores contratuais impugnados.

CONDENO a Autora MARIA MADALENA MELLO DUARTE ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os 

quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, 

do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais 

da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 

(cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a 

alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, 

§ 3º, do CPC.

DETERMINO a remessa dos autos ao cartório distribuidor para proceder a 

alteração do polo passivo da demanda de Banco Santander S/A, para 

Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 405015 Nr: 36769-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:13605/MT

 Vistos.

Processo concluso pendente de providência pela Secretaria.

Da intimação de fl. 236, CERTIFIQUE-SE o decurso de prazo referente ao 

Executado Banco do Brasil S/A.

No mais, com relação ao pagamento da obrigação pelo co-Executado 

Banco Bradesco e expressa anuência do Exequente sobre o valor 

depositado a fl. 232/233, expeça-se alvará de liberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1303954 Nr: 9415-71.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDES & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SEBRAE- SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANNY DE ALMEIDA FARIA - 

OAB:9290/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Intime-se o Embargante a emendar a inicial nos termos dos arts. 320 e 321, 

do CPC , trazendo aos autos os documentos imprescindíveis à sua 

propositura (documentos de constituição, comprovante de endereço 

atualizado, e etc.), sob pena de indeferimento desta, em quinze (15) dias.

Após, apensem-se aos autos da execução de título extrajudicial ID. 

998397 e intimem-se os embargados a manifestação em quinze (15) dias, 

observadas as normativas do § 3º , art. 676, do CPC.

 A Secretaria atente-se para o correto apensamento dos autos à ação 

principal, materialmente e igualmente no que diz respeito aos registros 

junto ao Sistema Apolo, sobretudo com o devido cadastramento de 

procuradores das partes constituídos em ambos os autos.

 Após, à conclusão.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1000753 Nr: 23774-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUNTHER HERREN MUNIZ REUTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGHATA FERREIRA - OAB:18.232, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB/MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 manifestação do Executado as fls. 80/100, intime-se o Exequente 

a manifestação em quinze (15) dias.

Ressalte-se ainda a seguinte providência pela Secretaria, que diante da 

certidão positiva de citação do Devedor, deve certificar a oposição ou não 

de embargos do devedor e dar prosseguimento aos atos subsequentes 

por impulso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 403079 Nr: 35223-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA, MARÇAL YUKIO NAKATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT, SIDNEI 

GUEDES FERREIRA - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14.705/RS

 Vistos.

Revendo melhor os autos, a autuação do mesmo encontra-se correta, não 

havendo que se falar em incluir no polo passivo da demanda 

WalterTrabachin, conforme determinado anteriormente (fl. 185)

No mais, considerando a inércia do Executado BANCO JOHN DEERE S/A 

em promover o pagamento da condenação (certidão de fl. 187) DEFIRO o 

pedido do credor e determino a penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira e sua indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico 

BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no 

valor de R$ 73.040,61 (demonstrativo de calculo – fl. 182).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intime-se a parte Executada, para 

tomar ciência da penhora online e querendo, oferecer impugnação no 

prazo de cinco (5) dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 906993 Nr: 34894-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FABRINNY MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INREF INDUSTRIA DE REFEIÇÕES, JULIO 

BACHS MAYADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO MARTINS MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT-21774-A, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT, 

RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13.562/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 801820 Nr: 8257-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI RODRIGUES DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952, MARCILENE PEREIRA DOS SANTOS - OAB:14.232

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 383907 Nr: 19773-13.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL BATISTA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVERTON DA SILVA EMILIANO 

SCHORRO - OAB:MT - 10095, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 
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como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1016765 Nr: 30477-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO MOREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 341624 Nr: 11935-53.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFAZ - COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS 

SERV PÚB. EST. DO PODER EXEC. MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAÍAS RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Indefiro o pedido do Exequente para que seja realizada consulta junto ao 

sistema SIEL, pois a diligência pode ser realizada pela própria parte, junto 

ao Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, mediante o custeio das despesas da 

pesquisa.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o regular processamento do feito a 

fim de efetivar a citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 971831 Nr: 10125-96.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERLETI WEGERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 SENTENÇA

Vistos.

Considerando a anunciada transação entre as Partes (fl. 136), o que põe 

termo ao objeto da presente demanda judicial, HOMOLOGO por sentença a 

transação firmada e, por consequência, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO.

 Custas processuais e honorárias advocatícios na forma do aludido 

Acordo.

 Certifique-se o transito em julgado de imediato tendo em vista que as 

partes renunciaram aos prazos recursais e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 887984 Nr: 21888-31.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA MARGARIDA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO CÂNCIO PELUSO - 

OAB:PR/ 32.521

 SENTENÇA

Vistos.

Considerando a anunciada transação entre as Partes (fl. 135), o que põe 

termo ao objeto da presente demanda judicial, HOMOLOGO por sentença a 

transação firmada e, por consequência, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO.

 Custas processuais e honorárias advocatícios na forma do aludido 

Acordo.

 Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 868267 Nr: 8162-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDÉZIO CONSTANTINO COMARELA, 

GIOVANNA CASELI COMARELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Em relação ao pedido retro, informo ao Exequente que as pesquisas 

solicitadas aos órgãos conveniados já foram realizadas (fls. 62/66).

Em quinze (15) dias, o Autor promova o regular processamento do feito a 

fim de efetivar a citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 957332 Nr: 3729-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DUTRA MORAIS

 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.

Indefiro o pedido do Exequente para que seja realizada consulta junto ao 

sistema SIEL, pois a diligência pode ser realizada pela própria parte, junto 

ao Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, mediante o custeio das despesas da 

pesquisa.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o regular processamento do feito a 

fim de efetivar a citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.
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Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 422213 Nr: 7296-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDILENE ANTUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:257.220 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Indefiro o pedido do Exequente para que seja realizada consulta junto ao 

sistema SIEL, pois a diligência pode ser realizada pela própria parte, junto 

ao Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, mediante o custeio das despesas da 

pesquisa.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o regular processamento do feito a 

fim de efetivar a citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 401031 Nr: 33541-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS E CORREA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 713342 Nr: 7948-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO CÉZAR ANDRADE, HALIMA NUNES 

SALIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Credor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos – certidão fl. 69. Promovida então sua 

intimação por carta com AR fl. 76, para que promovesse o andamento do 

processo, inclusive com a advertência da potencial extinção e 

arquivamento, permaneceu inerte (fl. 77).

É um breve relato. Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo. Assim sendo, anotando 

a inexplicável desídia do Exequente, julgo extinto o presente processo sem 

apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, lII, § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas.

Custas se houverem, pelo exequente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 975993 Nr: 12166-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INAJARA APARECIDA NUNES, JOSENEY 

VITAL DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10028/O, GIULIANNE CREPALDI SILVA - OAB:OAB/MT 17257, 

HILDCA COSTA GODOY - OAB:13.877/MT, João Victor Toshio Ono 

Cardoso - OAB:6801, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410/MT, SILVIANA 

MILENE DOS SANTOS - OAB:8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

dos Requeridos fl. 66, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços dos executados por meio do Sistema 

INFOJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação dos Executados.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 872881 Nr: 11705-98.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDA CORREA GAMBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

dos Requeridos fls. 70/71, razão pela qual determino a prévia requisição 

de informações acerca dos endereços dos executados por meio dos 

Sistemas INFOJUD e RENAJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação dos Executados.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação Executados, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa
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 Cod. Proc.: 368190 Nr: 6379-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIANE HENRIQUE DAMÁSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

dos Requeridos fls. 154/155, razão pela qual determino a prévia requisição 

de informações acerca dos endereços dos executados por meio do 

Sistema INFOJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação dos Executados.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação Executados, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 942140 Nr: 55845-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STELLATO CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, PETROJANES STELLATO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANA VIEIRA DO VALLE - 

OAB:18.115-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em cinco (15) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de maio de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1076978 Nr: 58644-05.2015.811.0041

 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: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

PÚBLICAS FEDERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SEVERINO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO GOULART 

JUNIOR - OAB:24383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

dos Requeridos fl. 59, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços dos executados por meio do Sistema 

INFOJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação dos Executados.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de maio de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 325589 Nr: 25548-77.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MAIA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em cinco (15) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de maio de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 360062 Nr: 30192-29.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN LUCK SIQUEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB/MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema INFOJUD, pelo que, seguem os demonstrativos 

com as respostas das consultas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em cinco (15) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de maio de 2018.

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 142798 Nr: 27361-81.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAND PRIX MOTO NAUTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema INFOJUD, pelo que, seguem os demonstrativos 

com as respostas das consultas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em cinco (15) dias.
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 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de maio de 2018.

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1114179 Nr: 16375-14.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA FERREIRA GOMES DE MIRANDA - ME 

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requeridos fl. 51, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços da executada por meio dos Sistemas 

INFOJUD E RENAJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação da Executada.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação da Executada, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de maio de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 73201 Nr: 6436-98.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO PAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON OTAVIO RINALDI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

dos Requeridos fl. 298, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços dos executados por meio do Sistema 

INFOJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação dos Executados.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 974428 Nr: 11353-09.2015.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ DA SILVA TEIXEIRA FILHA, NILDES 

MARIA DA SILVA TEIXEIRA, NEVALDIR DA SILVA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requeridos fl. 104, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços dos executados por meio do Sistema 

RENAJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação dos Executados.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de maio de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1094031 Nr: 7941-36.2016.811.0041

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE SILVA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A OAB/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Indefiro o pedido do Exequente para que seja realizada consulta junto ao 

sistema SIEL, pois a diligência pode ser realizada pela própria parte, junto 

ao Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, mediante o custeio das despesas da 

pesquisa.

No entanto Seguem os extratos das consultas realizadas, via sistema 

INFOJUD e RENAJUD (Receita Federal). Consigno que havendo informação 

de endereço distinto daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo 

mandado de citação, caso contrário intime-se o Credor para, em quinze 

(15) dias, dar prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de 

promover a citação dos Executados.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de maio de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 80713 Nr: 8771-90.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA DONDE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NOCOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em cinco (15) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018
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José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 406667 Nr: 37913-95.2009.811.0041

 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: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAIVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requeridos fl. 151, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços do executado por meio do Sistema 

INFOJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação do Executado.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação do Executado, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 971967 Nr: 10201-23.2015.811.0041

 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): ALCINDO FERREIRA DOS SANTOS, ELEUSA 

GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Indefiro o pedido do Exequente para que seja realizada consulta junto aos 

sistemas SIEL e empresas de telefonia, pois a diligência pode ser realizada 

pela própria parte, junto ao Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, mediante o 

custeio das despesas da pesquisa.

No entanto, seguem os extratos das consultas realizadas, via sistema 

INFOJUD e RENAJUD (Receita Federal). Consigno que havendo informação 

de endereço distinto daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo 

mandado de citação, caso contrário intime-se o Credor para, em dez (10) 

dias, dar prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de 

promover a citação dos Executados.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 949397 Nr: 59958-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO MULLER COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor manifestar-se em quinze (15) dias, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

No que diz respeito ao pedido do Exequente para que sejam realizadas 

consultas junto aos sistemas SIEL e companhias telefônicas, indefiro o 

pleito, pois a diligência pode ser realizada pela própria parte, junto ao 

Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, mediante o custeio das despesas da 

pesquisa.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 368202 Nr: 6052-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA ZELIA RODRIGUES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 DECISÃO

Vistos.

Interpostos embargos declaratórios pelo Requerente, tempestivos.

Contudo, os embargos de declaração representam o instrumento 

processual para afastar eventuais omissões, obscuridades ou 

contradições, que possam eclodir de decisão judicial, na forma do que 

dispõe o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.

Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune 

com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, quando 

na verdade está a sentença objurgada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo.

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(fls. 168/169) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

fls. 165/167.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 332075 Nr: 2984-70.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

COMERCIANTES DAS EMPRESAS DE VENDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE CAMINHÕES LTDA - ME, 

SUZANA MARIA FERREIRA, ADRIANO LUIZ LUCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA 

ROCHA - OAB:11101, RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - OAB:7.685/MT

 DECISÃO

Vistos.

Interpostos embargos declaratórios pelo Requerente, tempestivos.

Contudo, os embargos de declaração representam o instrumento 

processual para afastar eventuais omissões, obscuridades ou 

contradições, que possam eclodir de decisão judicial, na forma do que 

dispõe o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.

Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune 

com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, quando 
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na verdade está a sentença objurgada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo.

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(fls. 167/169) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

fl. 166.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1112738 Nr: 15830-41.2016.811.0041

 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): EXÍMIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, 

ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO, NIVIO BRAZIL CUOGHE 

MELHORANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Interpostos embargos declaratórios pelo Requerente, tempestivos.

Contudo, os embargos de declaração representam o instrumento 

processual para afastar eventuais omissões, obscuridades ou 

contradições, que possam eclodir de decisão judicial, na forma do que 

dispõe o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.

Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune 

com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, quando 

na verdade está a sentença objurgada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo.

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(fls. 69/77) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

fl. 68.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 273467 Nr: 3903-93.2007.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO PEREIRA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 DECISÃO

Vistos.

Interpostos embargos declaratórios pelo Requerente, tempestivos.

Contudo, os embargos de declaração representam o instrumento 

processual para afastar eventuais omissões, obscuridades ou 

contradições, que possam eclodir de decisão judicial, na forma do que 

dispõe o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.

Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune 

com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, quando 

na verdade está a sentença objurgada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo.

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(fls. 236/238) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

fls. 233/235.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1066418 Nr: 53847-83.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CAMARGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO DA SILVA 

BARRETO - OAB:8684/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 DECISÃO

Vistos.

Interpostos embargos declaratórios pelo Requerente, tempestivos.

Contudo, os embargos de declaração representam o instrumento 

processual para afastar eventuais omissões, obscuridades ou 

contradições, que possam eclodir de decisão judicial, na forma do que 

dispõe o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.

Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune 

com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, quando 

na verdade está a sentença objurgada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo.

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(fls. 115/117) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

fls. 110/114.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 701207 Nr: 35829-87.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLEX AUTO PEÇAS LTDA-ME, CAMILA 

PINHEIRO SABADINI, DORIVAL CAMILO MARTELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MARCELO GREGOLIN 

SAMPAIO - OAB:317.046/SP, ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - 

OAB:OAB/SP 178.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Interpostos embargos declaratórios pelo Requerente, tempestivos.

Contudo, os embargos de declaração representam o instrumento 

processual para afastar eventuais omissões, obscuridades ou 

contradições, que possam eclodir de decisão judicial, na forma do que 

dispõe o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.

Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune 

com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, quando 

na verdade está a sentença objurgada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo.

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(fls. 111/121) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

fl. 110.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa
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 Cod. Proc.: 985115 Nr: 16376-33.2015.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE DA SILVA PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 DECISÃO

Vistos.

Interpostos embargos declaratórios pelo Requerida, tempestivos.

Contudo, os embargos de declaração representam o instrumento 

processual para afastar eventuais omissões, obscuridades ou 

contradições, que possam eclodir de decisão judicial, na forma do que 

dispõe o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.

Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune 

com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, quando 

na verdade está a sentença objurgada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo.

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(fls. 162/164) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

fls. 150/161.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 346508 Nr: 16629-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Credor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos – certidão fl. 95. Promovida então sua 

intimação por carta com AR fl. 101, para que promovesse o andamento do 

processo, inclusive com a advertência da potencial extinção e 

arquivamento, permaneceu inerte (fl. 102).

É um breve relato. Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo. Assim sendo, anotando 

a inexplicável desídia do Exequente, julgo extinto o presente processo sem 

apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, lII, § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas.

Custas se houverem, pelo exequente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846852 Nr: 50406-65.2013.811.0041

 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: MAURO ADALBERTO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15.488/MT, VITOR ALMEIDA DA SILVA - OAB:14.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LINEIDE VIEIRA DE 

ALMEIDA, para devolução dos autos nº 50406-65.2013.811.0041, 

Protocolo 846852, 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.: 227789 Nr: 35000-82.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPINA EUSTÁQUIO SOUZA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GIUSEPPE ZAMPIERI, 

para devolução dos autos nº 35000-82.2005.811.0041, Protocolo 227789, 

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.: 892550 Nr: 24948-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA MENDES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA 

ZELASKI - OAB:14156/MT, JOSILEIDE GLORIA DE SOUZA E SILVA - 

OAB:22792/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSILEIDE GLORIA 

DE SOUZA E SILVA, para devolução dos autos nº 

24948-12.2014.811.0041, Protocolo 892550, 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 246268 Nr: 14029-42.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIBRAFORT CUIABÁ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA - ME, RODRIGO BISINOTO BOLDRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo à intimação da parte autora/credora 

para no prazo de 10 (dez) dias apresentar resumo da petição inicial em 

pen drive, para expedição de edital, nos termos da CNGC 6.4.3.1.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 913840 Nr: 39373-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQ. 

EMP. MICROEMP. DA BAIXADA CUIABANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON BENEDITO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344/MT

 Autos nº 39373-44.2014.811.0041 – ID: 913840

EXECUÇÃO

 DECISÃO

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 
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ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$136.758,33 (demonstrativo 

de calculo – fls. 71-73).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de abril de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1093305 Nr: 7638-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRAB. DO SISTEMA AGRÍCOLA, 

AGRÁRIO E PECUÁRIO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO - BANCO BRASILEIRO DE 

DESCONTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGAR DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:126504-SP

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca das fls. 140/154.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029394-36.2017.8.11.0041

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:

ARLINDO FORIN NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 2 9 3 9 4 - 3 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ARLINDO FORIN 

NETO Vistos. Recebo a emenda a inicial protocolada pelo credor (ID. 

13107197). Pois bem. Trata-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 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. Registre-se que o 

Requerente já comprovou o recolhimento das custas e diligência do oficial 

de justiça. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 

23 de maio de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035030-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO AUGUSTO MOREIRA PINTO (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020279-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACENOR ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (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)

 

Devido a não cadastro dos advogados da parte requerida, impulsiono os 

autos para intimar a parte requerida para Especificar, no prazo de 15 

(quinze) dias, as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1127569 Nr: 21989-97.2016.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADOS DIA D LTDA - ME, 

ROSEMEIRE DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 
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OAB:17.980/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): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 849921 Nr: 53042-04.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPE FÁCIL SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, 

FRANCISCO ABELARDO DOS SANTOS, THAYSE LUCELIA BEZERRA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para que , no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste nos autos a respeito da devolução dos ARs de 

CITAÇÃO devolvida pela ECT, em que informa que apesar de comparecer 

nos endereços indicados por três dias seguidos a mesma sempre estava 

"AUSENTE"e a outro endereço consta "NÃO EXISTE O Nr" .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 344031 Nr: 14521-63.2008.811.0041

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA LIMA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314-SP

 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, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 30429 Nr: 9110-39.2008.811.0041

 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: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA CRISTINA ARAÚJO VASQUES AYRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 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 aferi que trata-se os 

presentes autos de ação de cumprimento de sentença, haja vista a 

sentença proferida as fls 22/24, tratando-se em verdade de requerido 

revel( certidão fls 19) ; iniciada a ação executiva foi indicada a penhora o 

imóvel de fls 28 ( matricula 2.455)localizada no Município de Peixoto de 

Azevedo ( Auto de penhora as fls 41 e 81) tendo em vista que o referido 

imóvel encontrava-se em uma reserva indigena foi indicado o Imóvel de 

matricula 2.759(fls 97), ante a inércia da parte autora foi proferida a 

sentença de fls 123/124, julgando o feito sem julgamento do mérido, 

interposto o recurso de Apelação foi proferido o acórdão de fls 160/165, 

sendo provido o recurso e determinado o normal prosseguimento do feito, 

apresentada a atualização do débito da parte foi requerida a penhora on 

line as fls 177 que ensejou a penhora juntada as fls 187/188 e na busca 

de bens os veículos de fls 191, em petição a parte exequente requereu a 

expedição de mandado de Penhora dos referidos veículos, pleito deferido 

as fls 194, ás fls 196 a parte exequente desistiu da penhora do veículo 

Fiat Siena Placa NJK 0729 sendo expedida o Mandado de Penhora e 

Avaliação do veículos restantes encaminhada a Central de Mandados esta 

se tornou infrutíera consforme certidão Negativa de fls 209, portanto é a 

presente para para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, e requerer 

o que de dirteito, 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.: 905686 Nr: 34011-61.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU-UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 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 autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência no qual informa que a parte requerida 

"desconhecido"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 340586 Nr: 10883-22.2008.811.0041

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON ALVES AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FERREIRA RODRIGUES 

- OAB:11.959-B-MT, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB:10.661/MT, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA COSTA LEITE - 

OAB:9.066/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, em 

atenção a determinação judicial de fls 157, tendo em vista que em análise 

amiúde aos autos aferi que consta no mandado expedido o exato bem 

descrito na exordial bem como descrito na sentença de fls 134V, desta 

feita não há o que retificar, assim respeitosamente deixo de cumprir a 

determinação judicial proferida e para cumprir os itens restantes, 

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 arquivamento dos autos no estado 

em que se encontra, ante desinteresse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 428222 Nr: 10058-10.2010.811.0041

 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: IVALDETE ANGÉLICA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO WOLKSSAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 
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TEIXEIRA - OAB:160.435

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para darem prosseguimento ao feito, 

no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 811810 Nr: 18301-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. E L. FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA CARAM LAURINDO - 

OAB:21.522/O, ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - OAB:6.009/MT, 

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - OAB:4.338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato de 

interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, conforme 

documentos juntados às fls 299. Ademais, Impulsiono os autos para 

intimar a parte apelada a apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 436285 Nr: 14766-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO SCHNEIDER, AURELIANO PEREIRA BORGES, 

BENEDITO JOACY ARRUDA SILVA, ITELVINO GENTIL STEFANELLO, 

JOAQUIM DE FRANÇA, JOSÉ ELIAS TABOSA, MARIA AUXILIADORA DE 

FREITAS, LUIZ STEFANELLO, MANOEL ELIAS TABOSA, MAURO 

APARECIDO FACHOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, GEORGIA PINTO DIAS LEITE - OAB:10298/O, LEONARDO 

FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a carga dos autos e sua devolução sem qualquer 

manifestação impulsiono os autos para encaminhar os autos ao 

rearquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 404808 Nr: 36708-31.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIMOE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, 

NÍDIA PEREIRA SHIMONE KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 715852 Nr: 46098-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABANA MULTIMARCAS MONZA, WAGNER 

ECHERVERRIA, PARANÁ MULTIMARCAS AUTO SERVICE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente se manifestar sobre a 

defesa por negativa geral juntada nos presentes autos, dentro do prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 780770 Nr: 34338-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. E. L. FACTORING FOMENTO COMERCIAL 

LTDA, WISIS LAURINDO SILVA, ÉLIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO 

LAURINDO DA SILVA - OAB:4.338-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente para manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias quanto aos resultados da pesquisa 

(RENAJUD e INFOJUD).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 108120 Nr: 153-06.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DONATTI, ALAÍDES BECKER VIEIRA 

DONATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIZ ESPEDITO SERAFINI - 

OAB:5398-A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

08/03/2018) requer de dilação de prazo (15 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 993681 Nr: 20296-15.2015.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA ALVES SIQUEIRA

 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 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.: 90433 Nr: 6599-54.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELTAGGRAPHICS IND. GRÁFICA E EDITORA 

LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUILHERME LEAL 

CURVO - OAB:4948/MT, LUIS SOUZA REIS - OAB:2408-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para manifestar-se, requerendo 

o que de direito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1011343 Nr: 28166-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE BASSITT BARREIROS DE CARVALHO - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a parte autora NÃO encartou a GUIA de pagamento, 

bem como não foi possível aferir a existência da mesma por meio do 

"nosso número", IMPOSSIBILITANDO o prosseguimento do feito; Assim 

sendo, impulsiono os autos para intimar NOVAMENTE a parte autora para 

depositar a diligência para condução do Oficial de Justiça comprovando 

nos autos do depósito da referida diligencia encartando aos autos a GUIA 

DE PAGAMENTO haja vista que para o pagamento das diligências do Sr. 

Oficial a Central de mandados necessita do nº da Guia, 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.: 813319 Nr: 19796-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E F FERREIRA & CIA LTDA, ELEANDRO FABIO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para que , no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste nos autos a respeito da devolução do AR de 

CITAÇÃO devolvida pela ECT, em que informa que apesar de comparecer 

no endereço indicado por três dias seguidos a mesma sempre estava 

"AUSENTE".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789377 Nr: 43382-20.2012.811.0041

 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: VILMA ELIAS DE BARROS SOUZA CASSIMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEL'ISOLA RAMOS 

FRANTZ - OAB:10625/MT, ERONI PEDRO DA SILVA - OAB:OAB/MT 

9.677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ERONI PEDRO DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 43382-20.2012.811.0041, Protocolo 

789377, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1013113 Nr: 28889-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise amiúde aos autos verifico que TODOS os 

comprovantes de pagamentos ACOSTADOS AOS AUTOS, de fls 

143,144,147,148,149,151,152,153,157,158 e 159 sendo o primeiro com 

pagamento em 28/12/2012 e os restantes em subsequência de datas até 

último com pagamento datado em 30/05/2014 FORAM VINCULADOS 

conforme comprovado as fls 178, impulsiono os autos para intimar a parte 

requerida para se manifestar sobre a resposta da conta única de fls. 

220/226, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos 

autos no estado em que se encontra.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272411 Nr: 3360-90.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA. ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, 

BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON RODRIGUES ALVES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX MAGNO FERREIRA 

MENDES - OAB:8093/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUCINEI DA SILVA 

NUNES, para devolução dos autos nº 3360-90.2007.811.0041, Protocolo 

272411, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 794183 Nr: 492-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIA BENEDITA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILLY GOMES DA COSTA - 

OAB:15934, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:206.339/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte executada para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) sobre o item II da sentença de fls. 96 e sobre a 

resposta do departamento de depósitos judiciais de fls. 100/102, sob pena 

de arquivamento no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 862279 Nr: 3460-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO JUNIOR MORAES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386-OAB/SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244223/SP

 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 exquente para manifestar no prazo legal quanto aos 

valores depositados de fl. 125/128, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa
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 Cod. Proc.: 1055618 Nr: 49013-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOSOLO LOGISTICA E TRANSPORTES 

LTDA, AMADEU BORTOLUSSO BARBOSA, EDMILSON GONÇALVES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - OAB:16.988 

MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos (protocolo datado em 

19/04/2018) requer de dilação de prazo ( 10 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 454039 Nr: 25697-68.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FRANCISCO DOS SANTOS, SERGIO 

CANTARELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1122326 Nr: 19787-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRITO LOGISTICA INTEGRADA E 

TRANSPORTES LTDA, ANTONIO FERNANDES DE BRITO, RENILSON 

FERNANDES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 

84.206

 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1118093 Nr: 17953-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLA CARVALHO CASTRO - ME , NICOLA 

CARVALHO CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 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 a devolução de correspondência no qual informa que o motivo foi 

"NÃO EXISTE O NÚMERO"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1108186 Nr: 13954-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA MARTINS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 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.: 725172 Nr: 20881-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTEC - SERVIÇOS TÉCNICOS DE 

RADIOLOGIA LTDA

 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 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.

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1120738 Nr: 19090-29.2016.811.0041

 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: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JAMIL NADAF, MÁRCIO LUIZ DE 

MESQUITA, INTERGRAF - E.G.P. DA SILVA-ME, EVANDRO GUSTAVO 

PONTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Zaque de Jesus - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MONICA CAMPOS 

MESQUITA - OAB:8.671, LEONARDO CAMPOS MESQUITA - 

OAB:19640/O, OMAR KHALIL - OAB:OAB/MT 11.682

 Ante o exposto:a)- Reconheço a inadequação da via eleita em face do 

pedido de retirada da indisponibilidade dos citados imóveis formulado pela 

Sra. Wannya Terezinha Coelho Mesquita, razão pela qual julgo prejudicada 
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a sua análise;b)- Determino que a Senhora Gestora proceda as baixas 

necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos, ante ao pedido de 

renúncia de mandato de Ref. 95.c)- Considerando a renúncia dos 

advogados Dr. Paulo Inácio Dias Lessa, Dr. Fábio Helene Lessa, Dr. Tassio 

Vinícius Gomes de Azevedo, Dr. Ricardo Francisco Dias de Barros, Dr. 

Rafael Cisneiro Rodrigues e Dr. João Victor Gomes de Siqueira ao 

mandato outorgado pelos réus Intergraf – E.G.P. da Silva – ME e Evandro 

Gustavo Pontes da Silva, suspendo o processo nos termos do art. 76 do 

CPC. A fim de evitar prejuízo aos mencionados réus, determino a intimação 

pessoal deles para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, constituir 

advogado, sob pena de prosseguimento do feito independente de nova 

intimação.Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 823973 Nr: 30051-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO LAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2521/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme determinado na r. decisão de fl. 201, 

remeto o feito a expedição de matéria para imprensa, a fim de intimar o 

patrono do Exequente, para promover o prosseguimento do feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 963223 Nr: 6133-30.2015.811.0041

 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 PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO VARGAS REIS, CRISTINA VARGAS 

REIS MONTEIRO, SILVIA LETICIA ASCARI REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eddylange Alves de Oliveira 

Alvarenga - OAB:10871, EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:10871/MT, GIVALDO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:13.493/MT, GIVALDO ALVES DE OLIVERA - OAB:13.493

 CERTIFICO e dou fé que, conforme determinado na r. decisão de ref.157, 

remeto o presente feito a expedição de matéria para imprensa, a fim de 

intimar a patrona dos requeridos para apresentar os memoriais escritos, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1141387 Nr: 28013-44.2016.811.0041

 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): MARIA DAS GRAÇAS ALVES BALTAZAR, 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FÚRIO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS - PROC 

ESTADO - OAB:, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 6.576, GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - 

PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - OAB:11.140/MS, 

PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante 

inconstitucionalidade, declarar a nulidade dos atos administrativos 

editados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso ao arrepio 

da Lei, que concederam a indevida permanência da requerida Maria das 

Graças Alves Baltazar no serviço público, bem como os subsequentes 

enquadramentos, reenquadramentos, progressões e incorporações, até 

chegar ao cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio”, quais sejam: 

OS/MD n.º 003/85; Ato n.º 008/87; OS/MD n.º 027/90; Ato n.º 027/92; Ato 

n.º 279/MD/94; e Ato n.º 592/03. Condeno a requerida Maria das Graças 

Alves Baltazar ao pagamento das custas judiciais e despesas 

processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentas. No 

tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em 

ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou 

vencido. 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, no prazo de 15 (quinze) dias, 

interrompam o pagamento à requerida Maria das Graças Alves Baltazar, 

de qualquer remuneração, subsídio etc., provenientes e decorrentes dos 

Atos OS/MD n.º 003/85; Ato n.º 008/87; OS/MD n.º 027/90; Ato n.º 027/92; 

Ato n.º 279/MD/94; e Ato n.º 592/03, sob pena de incidirem, pessoalmente, 

em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Comprovado o 

cumprimento da determinação acima, procedam-se as anotações 

necessárias e arquivem-se os autos.Decorrido o prazo supra sem 

qualquer manifestação, certifique-se e abra-se vista ao representante do 

Ministério Público.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1071063 Nr: 55845-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTOVÃO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SOUZA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:9.585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SOUZA DE BARROS 

- OAB:3.947/MT

 Vistos etc.

 Cuida-se de cumprimento da sentença proferida nos autos da ação 

popular n.º15912-82.2010.811.0041 – Cód. 438563, referente a 

honorários sucumbenciais.

 À fl. 153, o exequente informa que o executado pagou integralmente o 

débito, diretamente, e requereu a extinção deste feito.

 Diante do exposto, considerando a quitação dívida, manifestada pelo 

exequente e por se tratar de direito disponível, julgo extinto o cumprimento 

de sentença, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Embora não tenham sido recolhidas, inicialmente, as custas processuais, 

elas são devidas no cumprimento ou execução de sentença que se 

processa em autos apartados, com distribuição, como no caso dos autos.

 Desta forma, considerando que o débito foi quitado pelo pagamento, nos 

termos do art. 82, §2º, do CPC, condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais, observando-se o disposto no Provimento n.º 

11/2018-CGJ, tabela B, letra “a”.

 Expeça-se ofício ao SERASA para que seja excluída, do banco de dados, 

a anotação da dívida referente a este processo (fl. 147).

 Transitada em julgado, procedam-se as anotações legais, inclusive no 

tocante as custas processuais, caso não sejam adimplidas 

espontaneamente (art. 583, CNGC) e, não havendo pendências, 

arquivem-se os autos.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1128701 Nr: 22487-96.2016.811.0041

 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 PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO BASTOS, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FÚRIO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego de Mamam Dorigatti 

(Procurador do Estado) - OAB:13647-A, GRHEGORY PAIVA PIRES 

MOREIRA MAIA - OAB:11140/MS, GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA 
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ALVES - OAB:40561, PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - 

PROC.EST

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante 

inconstitucionalidade, declarar a nulidade dos atos administrativos 

emanados da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que 

concederam a indevida estabilidade ao requerido Marco Antônio Bastos 

(Ato n. 1.458/2002), bem como todos os atos administrativos 

subsequentes, que concederam ao mesmo, os indevidos 

enquadramentos, progressões, incorporações e etc. e ainda, em especial, 

o Ato nº. 597/03, que o enquadrou no cargo de Técnico Legislativo de 

Nível Superior da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.Condeno o 

requerido Marco Antônio ao pagamento das custas judiciais e despesas 

processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentas. No 

tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em 

ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou 

vencido. 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 no prazo de 15 (quinze) dias, 

interrompam o pagamento ao requerido Marco Antônio Bastos, de qualquer 

remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente dos Atos anulados, 

sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais). Comprovado o cumprimento da determinação 

acima, procedam-se as anotações necessárias e arquivem-se os 

autos.Decorrido o prazo supra sem qualquer manifestação, certifique-se e 

a b r a - s e  v i s t a  a o  r e p r e s e n t a n t e  d o  M i n i s t é r i o 

Público.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002454-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. B. S. O. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. O. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO:20 DIAS AUTOS N.º 1002454-34.2017.8.11.0041 - PJE 

ESPÉCIE: [Alimentos] PARTE AUTORA: FABIELTON BENEDITO SILVA 

OLIVEIRA PATRONO DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO PARTE RÉ: EXECUTADO: ANTONIO GONCALVES DE 

OLIVEIRA, atualmente em local incerto e não sabido INTIMANDO(A, S): 

ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, CPF nº 394.070.980-87. DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO:31/01/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 1.606,76 

VALOR DOS ALIMENTOS EM ATRASO: R$ 9.766,50 (nove mil setecentos 

e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) referentes às prestações 

alimentícias vencidas de outubro 2016 a janeiro/2018, bem como as que 

vencerem no curso do processo, a ser depositado em conta bancária do 

requerente, Fabielton Benedito Silva Oliveira, CPF: 060.972.371-54, junto 

ao Banco Bradesco, agência 2793-6, conta corrente: 0026919-0. 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA acima qualificada, de 

conformidade com o despacho ao final transcrito e com a petição inicial, 

cuja cópia segue anexa, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento dos alimentos em atraso, no valor ACIMA indicado, bem como 

os que se vencerem no curso da presente ação, comprovar que já o fez 

ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de protesto do título 

judicial e prisão civil (CPC, art. 528). Resumo da Petição Inicial: Fabielton 

Benedito Silva Oliveira, brasileiro, solteiro, estudante, interpôs a presente 

ação de cumprimento de sentença de prestação alimentícia em face de 

Antonio Gonçalves de Oliveira requerendo o pagamento dos alimentos em 

atraso dos meses de outubro a dezembro/2016, no valor de R$ 1.606,76. 

D e s p a c h o  d e  1 8 / 0 1 / 2 0 1 8 :  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002454-34.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: FABIELTON BENEDITO SILVA 

OLIVEIRA EXECUTADO: ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Ante o teor do id: 11331754 onde consta que, a parte autora não possui 

informações, acerca do atual endereço do devedor, determino que, se 

promovam buscas, por meio dos Sistemas conveniados, visando a 

obtenção do paradeiro de ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, CPF nº 

394.070.980-87. Oficie-se, ainda, o digno Ministério do Trabalho, 

requisitando-se informações, acerca de eventual vínculo empregatício do 

requerido. Faça constar o prazo de 05 (cinco) dias, para a vinda dos 

esclarecimentos. Caso as buscas restem positivas, intime-se o executado 

pessoalmente, para, em 03 (três) dias, pagar o débito exequendo, 

correspondente aos meses de outubro/2016 a janeiro/2018, totalizando R$ 

9.766,50 (nove mil setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta 

centavos), bem como as prestações que vencerem no curso da presente 

ação, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuar a quitação 

sob pena de protesto judicial e de prisão civil, nos termos do art. 528 do 

Código de Processo Civil. Frustradas as buscas acima mencionadas, 

defiro o pedido de citação, conforme pleiteado, pelo prazo de 20 (vinte) 

dias. Faça constar do edital, a advertência contida no inciso IV do art. 257 

do CPC. Transcorrido o prazo determinado, sem manifestação da parte ré, 

remetam-se os autos à culta Defensora Pública, Drª Gislaine Figueira 

Desto que, ora nomeio como curadora especial do requerido, conforme 

disciplina o art. 72, II do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito Eu, TATIANE BEZERRA BONA , digitei. Cuiabá - MT, 4 de junho de 

2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003030-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENDRIGO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE LAURA PETRONILIA ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIAN COELHO CANO OAB - MT11856/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do 

processo: 1003030-90.2018.8.11.0041 CERTIDÃO CERTIFICO que 

decorreu o prazo para a PARTE RÉ apresentar contestação, sem que 

houvesse qualquer manifestação no prazo legal. Cuiabá, 4 de junho de 

2018 TATIANE BEZERRA BONA Analista Judiciário/Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1033121-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. T. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590/B (ADVOGADO)

EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO AMARAL OAB - MT0008345A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. H. T. (REQUERIDO)

C. S. M. (REQUERIDO)

R. K. T. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1033121-03.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este 

processo para INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 

15 dias. CUIABÁ, 4 de junho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012657-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLINE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENIFHER CRISTIELLY DOS SANTOS ALVES OAB - RO5845 

(ADVOGADO)

DIRCEU HENKER OAB - RO4592 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE PAIAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1012657-21.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça, no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 4 de junho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1013833-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. H. A. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. L. T. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1013833-35.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos dos Provimentos nº 14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, impulsiono este 

processo para, INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. oficial de justiça, devendo ser emitida guia 

pública, por meio do site do Tribunal de Justiça, conforme procedimento a 

seguir: Serviços - Guias – Diligência - Emissão de Guia de diligência. 

INTIMAR A PARTE AUTORA ainda para emendar a inicial, em 15 (quinze) 

dias, colacionando aos autos cópia dos documentos pessoais do autor, 

bem como para que esclareça acerca do valor a ser ofertado à título de 

alimentos para o infante, sob pena de indeferimento. CUIABÁ, 4 de junho 

de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007205-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. E. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. D. O. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1007205-30.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça , no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 4 de junho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013642-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. A. (REQUERENTE)

V. S. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FABIO SILVA CAMARGO OAB - PR61033 (ADVOGADO)

EDSON NIELSEN OAB - PR08167 (ADVOGADO)

JULIANO NARDON NIELSEN OAB - PR39750 (ADVOGADO)

JOAO GALDINO GOMES GONCALVES OAB - PR09228 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. E. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1013642-87.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça, no prazo de 5 dias. CUIABÁ, 4 de junho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 347058 Nr: 17053-10.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLG, JRM, JRM, BAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO S. LOBATO - 

OAB:3623, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT

 Código 347058

Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 667, eis que, o documento de fls. 659, trata-se de 

cópia do original entregue ao requerente, em 21/03/2017, bem como, por 

não haver informação do ocorrido com o documento.

Caso a parte tenha interesse na expedição de novo documento, intime-se 

para justificar o ocorrido com o original, anteriormente retirado, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo e não havendo novos requerimentos, retornem os 

autos ao arquivo, procedendo-se as regulares baixas e anotações de 

legais.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 450099 Nr: 2144-85.1993.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GOMES DA COSTA, ROSELIR NASCIMENTO DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDO À INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE REQUENTE, DRA. 

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA, OAB/MT 19112-B, para as providências 

necessárias no prazo de 05 (cinco) dias, ante o desarquivamento dos 

autos, conforme requerido, sob pena de retorno dos autos ao setor de 

arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10330 Nr: 2130-82.1985.811.0041

 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: Acyr Pereira da Silva, ARLENE HONÓRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HONORIO DA SILVA (DE CUJUS), AID 

HONÓRIO SILVA E SILVA, EDER PEREIRA DA SILVA, WEIMAR PEREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/PR 30.857, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:8244-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244/B, SÉRGIO ARIANO SODRÉ - OAB:3.952/MT, SÉRGIO 

ARIANO SODRÉ - OAB:3952/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PITTER JOHNSON, 

para devolução dos autos nº 2130-82.1985.811.0041, Protocolo 10330, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 
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cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213241 Nr: 22838-55.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACFS, SF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA GUIMARÃES NOVAIS - 

OAB:8892/MT, JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS - OAB:7520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO LUIZ DE ARAUJO - 

OAB:2.909/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAVID WENER 

FARINELLI  SERILO,  para  devo lução dos  au tos  nº 

22838-55.2005.811.0041, Protocolo 213241, 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.: 777771 Nr: 31140-29.2012.811.0041

 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: GGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107/MT, ÁTILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485/MT, LUDMILA RODRIGUES - OAB:12503/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ASSIS SOUZA 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 31140-29.2012.811.0041, 

Protocolo 777771, 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.: 367573 Nr: 5521-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉLIA DE CASTRO ANTUNES MACIEL, ALUISIO DE 

CASTRO ANTUNES MACIEL, ENILDES PAULINO VILELA MACIEL, NPVM, 

TPVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RENÊ ANTUNES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CUSTÓDIO DE 

CARVALHO - OAB:9.508 - MT, PAULO CUSTODIO DE CARVALHO - 

OAB:9508 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/O, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14.847/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CUSTODIO 

DE CARVALHO, para devolução dos autos nº 5521-05.2009.811.0041, 

Protocolo 367573, 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.: 94438 Nr: 11378-76.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDCF, SF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID WENER FARINELLI SERILO 

- OAB:19.592/O, DILMA GUIMARÃES NOVAIS - OAB:8892/MT, JOSÉ 

SIMÃO FERREIRA MARTINS - OAB:7520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO LUIZ DE ARAUJO - 

OAB:2.909/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAVID WENER 

FARINELLI  SERILO,  para  devo lução dos  au tos  nº 

11378-76.2002.811.0041, Protocolo 94438, 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.: 1137455 Nr: 26336-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHDS(C, AHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA - 

OAB:16.214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX LOPES FERNANDES - 

OAB:10420/MS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PITTER JOHNSON, 

para devolução dos autos nº 26336-76.2016.811.0041, Protocolo 

1137455, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796028 Nr: 2371-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCF, GFCF, TJCDS, GCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15302-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NELSON DE SOUSA FERREIRA NETO, 

Cpf: 71805982168, Rg: 001.480.011, brasileiro(a), divorciado(a), 

empresario, Telefone 67-9140-0746. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 20 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): Via RENAJUD: - MOTOCICLETA HONDA/CG150 

FAN ESDI, PLACA NRT 8269 - MS; - VEÍCULO GM/VECTRA SD 

EXPRESSION, PLACA EGD 2309 – MS. Via BACENJUD: - SALDO DE FGTS 

– NO VALOR DE R$ 174,20 (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE 

CENTAVOS).

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, KATIÚSCIA MARCELINO 

CORREIA, digitei.

 Cuiabá, 19 de abril de 2018

Katiúscia Marcelino Correia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1204538 Nr: 6261-79.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDA, CRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLINGER XAVIER MARTINS - 

OAB:229.407/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-lo à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1254485 Nr: 22545-65.2017.811.0041
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRMCDQ, CM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DUARTE DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/SP 321899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-lo à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1286813 Nr: 3874-57.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMML, JMDL, MDGML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAILZA TAVEIRA LEITE - 

OAB:17577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-lo à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1288846 Nr: 4567-41.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCDOF, RVDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IARA CRISTINA MARQUES - 

OAB:53254/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-lo à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1292651 Nr: 5741-85.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDNS, MADNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR SAAD - OAB:12637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-lo à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1292659 Nr: 5747-92.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AC, ARS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDO HORST - OAB:57661/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-lo à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1294253 Nr: 6287-43.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDLN, JBDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA FONSECA - 

OAB:15.021/PA, RAISSA ALFAIA - OAB:20241-PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-lo à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1045859 Nr: 44300-19.2015.811.0041

 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: CADSA, CNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANOEL - 

OAB:19.532-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença:Termo de Audiência(..) Aberta a audiência, constatadas as 

presenças supra e ausência justificada do digno Ministério Público, pela 

MMª Juíza foi tentada a conciliação entre as partes, tendo esta restado 

frutífera nos seguintes termos: 1) A filha Claudiani Nolasco da Silva 

exercerá, exclusivamente, a curatela de sua mãe que se encontra 

integralmente incapaz. 2) A filha Claudinele Aparecida da Silva Araújo 

exercerá seu direito de convivência com sua mãe livremente, sendo que 

no mínimo, em finais de semana alternados. 3) Fica resguardado o direito 

da interditanda conviver com sua irmã Ivone Nolasco da Silva e sua mãe 

Maria Pereira livremente. 4) os períodos livres de convivência serão 

previamente avisados à curadora, visando a organização da logística 

necessária. 5) o translado da interditanda para as casas de Claudinele e 

Ivone fica de responsabilidade integral de ambas e não da curadora. 6) 

fica acordado que a curatela da Srª Claudiane terá início a partir de 04 de 

novembro do presente ano, quando irá buscar a sua genitora na 

residência da Srª Claudinele. Em seguida pela MMª Juíza foi assim 

deliberado: Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição, proposta por 

Claudineli Aparecida da Silva Araújo, objetivando a interdição de 

Conceição Nolasco da Silva, todos devidamente qualificadas nos autos. 

As partes se compuseram na presente audiência, nos termos acima 

consignados. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a convenção 

acima descrita, com fulcro no art. 487, III, letra “b” do CPC, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos. Transitada em julgado, pagas 

as custa se comprovado o recolhimento do impostos, expeça-se os 

formais e, procedam-se às baixas e anotações legais, arquivando-se os 

autos, independentemente de nova determinação. Os presentes saem 

devidamente intimados. Notifique-se o digno Ministério Público. P. R. I. C. 

Nada mais. Eu,________ (Elias Mendes Coelho) Assessor de Gabinete, o 

digitei. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez - Juíza de 

Direito Dr. Jefferson Nunes Flores Advogado requente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 928830 Nr: 48632-63.2014.811.0041

 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: FDAS, NMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFMDS, EDAEMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:5.763-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 
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proceder à INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio do seus Advogados, para 

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 15 (quinze) DIAS, acerca do laudo 

de avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1100339 Nr: 10696-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPPS, MSDS, GRPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o 

que de direito, acerca da impossibilidade do cumprimento do mandado de 

penhora, conforme certidão negativa do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1027647 Nr: 35642-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADOR, KGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI FORTUNATO DO 

PRADO - OAB:16.020, KARINE GOMES RIBEIRO - OAB:7263, LUIZ 

ARTUR RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 19.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, PROCEDO À INTIMAÇÃO DA 

PARTE INTERESSADA, PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, 

CONFORME REQUERIDO, SOB PENA DE RETORNO DOS AUTOS AO 

SETOR DE ARQUIVO..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 717076 Nr: 10342-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAF, AHP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT, CAROLINE O CAMPOS CARDOSO - OAB:7.153, DALILA 

COELHO DA SILVA - OAB:6.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, PROCEDO À INTIMAÇÃO DA 

PARTE INTERESSADA, PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, 

CONFORME REQUERIDO, SOB PENA DE RETORNO DOS AUTOS AO 

SETOR DE ARQUIVO..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 268136 Nr: 1286-63.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSF, KRBF, CSF, RSF, SBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO REICHE - OAB:OAB/MT 

18.868/O, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:MT10.887, ROSIMEIRE 

LUCIA FRANCOLINO DA COSTA - OAB:17675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSYNÁLIA BARBARA 

AMORIM DE ALMEIDA - OAB:10.676/MT, MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B/MT, SAMIRA BRITO FEGURI - OAB:11.680/MT, SIDNEI 

GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, procedo à intimação dos 

requeridos na pessoa de seu procurador para, querendo, expressar-se 

nos termos do art. 854, § 2º, do Código de Processo Civil, ante a penhora 

de valores realizada por meio do sistema BACENJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1170240 Nr: 40277-93.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADSR, NDSR, MR, EDLBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9.528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar a 

CARTA DE ADJUDICAÇÃO, sob pena de remessa dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 4154 Nr: 872-46.1999.811.0041

 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: AMS, RLSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20572/O, FRANCINI CORREA DA SILVA - OAB:24370/O, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA 

CARNEIRO - OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

manifestar-se acerca do parecer da Procuradoria de fls. 197, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 804913 Nr: 11379-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCDOPL, JLPLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT, JADIR WILSON DA SILVA DALVI - OAB:17510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, PROCEDO À INTIMAÇÃO DA 

PARTE INTERESSADA, PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, 

CONFORME REQUERIDO, SOB PENA DE RETORNO DOS AUTOS AO 

SETOR DE ARQUIVO..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 281428 Nr: 6497-80.2007.811.0041

 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: DRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDM, NR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar os 

ALVARÁ/FORMAIS DE PARTILHA/CARTA DE ADJUDICAÇÃO, sob pena de 

remessa dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 830783 Nr: 36475-92.2013.811.0041

 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: EDAAB, TLA, MLP, LDAA, RDAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT, Michel Laurini Rutsatz - OAB:14983/MT, 

RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - OAB:OAB/MT 11.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar os 

ALVARÁ/FORMAIS DE PARTILHA/CARTA DE ADJUDICAÇÃO, sob pena de 

remessa dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 899786 Nr: 29674-29.2014.811.0041

 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: DMS, HSP, BSP, BSP, HSP, MJSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDACRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar os 

ALVARÁ/FORMAIS DE PARTILHA/CARTA DE ADJUDICAÇÃO, sob pena de 

remessa dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1093310 Nr: 7642-59.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA FAININA FREITAS 

CAMPOS RIBEIRO - OAB:16.495-B, WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - 

OAB:16.995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL GONÇALO DE 

MAGALHÃES - OAB:12.087/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar os 

ALVARÁ/FORMAIS DE PARTILHA/CARTA DE ADJUDICAÇÃO, sob pena de 

remessa dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1165911 Nr: 38323-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADS, ÉRPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLRPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA YARA DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:15139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar os 

ALVARÁ/FORMAIS DE PARTILHA/CARTA DE ADJUDICAÇÃO, sob pena de 

remessa dos autos ao Arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 152195 Nr: 6418-09.2004.811.0041

 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: ACDAV, CBDAV, SDAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto César de Almeida 

Vieira - OAB:109788/MG, WILSON ROBERTO LAUER - OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), WILSON ROBERTO LAUER a 

proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, § 2º, 3º e 

5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 929812 Nr: 49202-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSM, ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10737

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), MARINEY FATIMA NEVES a 

proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, § 2º, 3º e 

5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 966158 Nr: 7487-90.2015.811.0041

 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: GISELE RODRIGUES DUQUE, GEYZA RODRIGUES 

DUQUE, JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DUQUE, LAURA CRISTINA 

CONSTANTINA DE ARRUDA DUQUE, NAGER RODRIGUES DUQUE, 

VILMARA RODRIGUES DUQUE COSTA, ERIVALDO SANTANA DA COSTA, 

LARISSA RIBEIRO DUQUE PAIVA, PHILIPPE DE CASTRO DUQUE, ESPOLIO 

DE WILMAR RODRIGUES DUQUE, PHABRICIO CASTRO DUQUE, ESPOLIO 

DE JULIO CESAR RODRIGUES DUQUE, ERICLEITON ALMEIDA PAIVA, 

MKRD, MARILZA RIBEIRO DUQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LEILA CECILIA RODRIGUES 

DUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILIPPE DE CASTRO DUQUE - 

OAB:OAB/MT 18.526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:8.202/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), PHILIPPE DE CASTRO 

DUQUE a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, 
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sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, 

§ 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1138348 Nr: 26721-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DIOGO DA SILVA - 

OAB:2048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), JOSE DIOGO DA SILVA a 

proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, § 2º, 3º e 

5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 4566 Nr: 1064-92.1970.811.0041

 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: HUGO BLANCO URRUTIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTUN NAMAN TANUS (DE CUJUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON HENRIQUE PEREGO - 

OAB:18.498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), LUIZ FLAVIO B. ARAUJO a 

proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, § 2º, 3º e 

5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 387916 Nr: 23819-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRSS, FADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 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: GISELLE JOVELINA DIAS DE 

CARVALHO - OAB:9909/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), GISELLE JOVELINA DIAS DE 

CARVALHO a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 

234, § 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1182650 Nr: 44692-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMPM, AJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:OAB/MT 5.652

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), GABRIEL COSTA LEITE a 

proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, § 2º, 3º e 

5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 904671 Nr: 33324-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRBSDS, ABSDM, JBCSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE TELES DE OLIVEIRA - 

OAB:14455-E, ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, 

FRANCINI CORREA DA SILVA - OAB:24370/O, GABRIELA DE SOUZA 

CORREIA - OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:15.169-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), FRANCINI CORREA DA 

SILVA a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, 

§ 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1068443 Nr: 54723-38.2015.811.0041

 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: FNDS, AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), ELISANDRO NUNES BUENO 

a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, § 2º, 

3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1262686 Nr: 25316-16.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAIANA APIO - OAB:16.103 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), DAYSE GUIMARÃES 

FERNANDES BALDUINO a proceder à devolução dos autos em epígrafe 

em 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do art. 234, § 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1039814 Nr: 41510-62.2015.811.0041

 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: MARA LÚCIA CARDOSO DOS SANTOS, GDCDP, MARA 

LÚCIA CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANDRE PINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Guimarães Fernandes 

Balduino - OAB:13587/MT, ITAIANA APIO - OAB:16103-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), DAYSE GUIMARÃES 

FERNANDES BALDUINO a proceder à devolução dos autos em epígrafe 

em 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 
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penalidades do art. 234, § 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 747243 Nr: 44484-14.2011.811.0041

 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: MLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA DE ARAÚJO SOUZA 

PANTAROTO - OAB: 10.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), CASSIA DE ARAUJO 

SOUZA a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, 

§ 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 924666 Nr: 46275-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014/0, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), ANABELL CORBELINO 

SIQUEIRA a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 

234, § 2º, 3º e 5º, do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006309-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILES GUSTAVO GOMES TOLEDO PIZZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETTICIA FABIOLA DE ARRUDA PINTO (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: 1006309-84.2018.8.11.0041. AUTOR: 

AQUILES GUSTAVO GOMES TOLEDO PIZZA RÉU: LETTICIA FABIOLA DE 

ARRUDA PINTO Vistos etc. Ante às informações do id.13238406, acerca 

da complementação do endereço da parte requerida, tendo em vista à 

proximidade da audiência designada no id.12778890, redesigno a referida 

solenidade, para o dia 26 de junho de 2018, às 09:30 horas. Cite-se a 

parte ré e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do 

mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa 

começará a fluir, a partir da referida solenidade. Sirva a cópia da presente 

como mandado de intimação.[1] Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de maio de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito [1] Endereço para a citação/ intimação da requerida LETTICIA 

FABIOLA DE ARRUDA PINTO: Avenida Vereador Juliano Costa Marques, 

877, apto 104, bloco B, Ed. Bonavita, Jardim Aclimação, em Cuiabá/MT. 

ZONA: 04

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1013742-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO NAZARENO FILHO (REQUERENTE)

MARIA NATIVIDADE NAZARENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO NAZARENO (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: 

1013742-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA NATIVIDADE 

NAZARENO, JOAO BOSCO NAZARENO FILHO REQUERIDO: JOAO 

BOSCO NAZARENO Vistos etc. Defiro o pedido de parcelamento das 

custas processuais, com fulcro no §6º do art. 98 do CPC, em 06 (seis) 

parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, conforme 

disciplina o § 7º do art. 468 da CNGC. O pagamento da primeira parcela 

deverá ser realizado no prazo de 20 (vinte) dias, a contar desta data. Nos 

termos do provimento nº 56/2016 – CNJ determino a intimação da parte 

autora, para que em 10 (dez) dias, traga aos autos certidão de 

inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela 

CENSEC – Centro Notarial de Serviços Compartilhados. Nomeio como 

inventariante João Bosco Nazareno Filho. Intime-se, para que, preste 

compromisso em 05 (cinco) dias e, as primeiras declarações nos 20 

(vinte) dias subsequentes, em conformidade com o art. 620 do CPC. Na 

mesma oportunidade devem ser apresentadas aos autos, as certidões 

negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado) e Municipal. Sendo de interesse da 

inventariante, junto às primeiras declarações, pode ser aportado o plano 

de partilha amigável (art. 651, CPC). Citem-se, após, os interessados não 

representados, se for o caso, bem como intime-se a Fazenda, (CPC art. 

626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias (art. 629 do CPC) 

ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634 

do CPC), manifestando-se expressamente. Havendo concordância, quanto 

às primeiras declarações e, quanto aos valores, iniciais ou atribuídos às 

ultimas declarações (art. 628 do CPC) e digam em 10 dias (art. 637 do 

CPC). Se concordes, ao cálculo digam, em 05 dias (art. 638 do CPC). 

Determino a utilização do sistema BACENJUD, para verificação de 

existência de ativos em nome do falecido João Bosco Nazareno, CPF nº 

001.703.051-04, filiação Lindolfo Nazareno da Silva e Oliva de Arruda e 

Silva. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de 

informações sobre a existência de veículo registrado em nome do de 

cujus. Os autos permanecerão em gabinete até que a indicação de 

existência / inexistência de ativos financeiros seja informada a este Juízo, 

via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004 / 2007 / CGJ). Caso haja 

valores, estes devem ser transferidos para a conta judicial, devidamente 

vinculada a estes autos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de maio de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013539-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA CAMPOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIL DE SOUZA CAMPOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA CAMPOS DA SILVA OAB - 544.396.711-87 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1013539-17.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CREUZA CAMPOS DA SILVA RÉU: EDIL DE SOUZA CAMPOS 

REPRESENTANTE: ROSANGELA CAMPOS DA SILVA Vistos etc. A partir 

da Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, o Conselho Nacional de 

Justiça deu um importante passo para estimular a Mediação e a 

Conciliação, ao instituir a Política Judiciária Nacional de tratamento aos 

conflitos de interesses, incumbindo aos órgãos judiciários, de oferecer 

mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados 

meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem como prestar 
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atendimento e orientação ao cidadão. Acrescente-se a isso, o fato de que, 

a natureza da matéria vindicada, induz à busca de auto composição, 

sendo a conciliação e mediação, meio eficaz para por fim ao litigio. Sendo 

assim, em que pese ter restado inexitosa, a tentativa de conciliação entre 

partes, conforme evidenciado em audiência anterior, designo sessão de 

mediação, para o próximo dia 12 de junho de 2018, às 13:30 horas, a ser 

presidida por mediador certificado. Intimem-se as partes, por meio de seus 

ilustres advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de maio de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023054-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIA RODRIGUES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB - MT5868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Lucio Roberto de Almeida (RÉU)

Miguel Pereira Castro Junior (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR OAB - MT4636/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1023054-13.2016.8.11.0041. AUTOR: 

SOLANGE MARIA RODRIGUES SILVA RÉU: MIGUEL PEREIRA CASTRO 

JUNIOR, LUCIO ROBERTO DE ALMEIDA Vistos etc. A partir da Resolução 

nº 125, de 29 de novembro de 2010, o Conselho Nacional de Justiça deu 

um importante passo para estimular a Mediação e a Conciliação, ao instituir 

a Política Judiciária Nacional de tratamento aos conflitos de interesses, 

incumbindo aos órgãos judiciários, de oferecer mecanismos de soluções 

de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a 

mediação e a conciliação, bem como prestar atendimento e orientação ao 

cidadão. Acrescente-se a isso, o fato de que, a natureza da matéria 

vindicada, induz à busca de auto composição, sendo a conciliação e 

mediação, meio eficaz para por fim ao litigio. Sendo assim, em que pese ter 

restado inexitosa, a tentativa de conciliação entre partes, conforme 

evidenciado em audiência anterior, designo sessão de mediação, para o 

próximo dia 09 de julho de 2018, às 13:30 horas, a ser presidida por 

mediador certificado. Notifique-se o digno Ministério Público. Intimem-se as 

partes, por meio de seus ilustres advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 

de maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1030370-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT0012399A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS VANIN OAB - MT0010026A (ADVOGADO)

ANGELIANA VIRGINIA DA TRINDADE OAB - 019.882.381-96 

(REPRESENTANTE)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar Impugnação à Contestação juntada nos autos no ID 13432664, 

no prazo legal. Cuiabá 04 de junho de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 929037 Nr: 48744-32.2014.811.0041

 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: JAB, DALP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:MT 17.538-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA CÉLIA SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB:21630/0, YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTEO DA ALMEIDA - OAB:MT/ 12025

 Vistos.

Expeça-se ofício para que a empregadora adeque o desconto da verba 

alimentar na folha de pagamento do requrido, ao novo percentual fixado na 

sentença de fls. 289/291.

Após, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1169912 Nr: 40136-74.2016.811.0041

 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: LADSM, NDLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ADEMAR GOULART - 

OAB:13269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 40136-74.2016 – Código 1169912

 Vistos.

 Lenir Alves de Souza Martins propôs a presente Ação de Interdição em 

face de Nescy de Lima Cardoso.

 Relatou que a requerida é sua mãe, e que é portadora de Alzheimer CID 

10 G30, e conforme atestado médico expedido pelo Dr. Alcir Barion 

CRM/MT 2200 não se locomove, não fala e encontra-se acamada, 

impossibilitada de se locomover, a tornando depende de terceiras pessoas 

na gerência de sua vida, motivo pelo qual se justifica a presente ação.

 À fl. 18 foi deferida a curatela provisória e determinada a realização do 

estudo psicossocial.

 Às fls. 22/23 foi acostado o relatório de estudo psicossocial.

 À fl. 24 foi lançado parecer Ministerial pela procedência da ação de 

interdição, a fim de nomear a Sra. Lenir Alves de Souza Martins curadora 

definitiva de sua mãe Nescy de Lima Cardoso.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Extrai-se dos documentos de fls. 14/15 referente aos laudos médicos que 

acompanham a inicial e do estudo psicossocial de fls. 22/23, que a 

requerida é portadora da doença de Alzeimer CID G30, não se locomove, 

não tem autonomia e não fala, fato que compromete seu desenvolvimento 

intelectual, de maneira que depende de terceira pessoa para orientá-la.

 No relatório psicossocial acostado às fls. 22/23, constam as seguintes 

informações:

“....Relata que seus genitores reside em sua companhia há 12 anos, e que 

a interditando está acamada há 02 anos, por motivo da doença Alzheimer, 

que além dessa doença ela possui câncer de pele, que já fez vários 

procedimentos cirúrgicos. Que faz uso de remédio continuo para 

hipertensão. Que faz uso de fralda geriátrica.

(...)Não foi possível estabelecer diálogo com a interditando, por não 

possuir lucidez.

(...)Diante dos estudos realizados, pudemos, verificar que, Srª Nescy 

(interditando), recebe todos os cuidados necessários, pela senhora 

Lenir(requerente), relacionado ao convívio, moradia, alimentação, saúde.”.

 Desta sorte, 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.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, decreto a 

interdição de Nescy de Lima Cardoso, declarando-a absolutamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeio como 

Curadora definitiva à requerida, a senhora Lenir Alves de Souza Martins.

 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 244 de 508



inscreva-se o 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, 24 de maio de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 106512 Nr: 231-19.2003.811.0041

 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: AB, ILB, IMDC, SMBV, CMBS, N, ERDS, BB, NRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - 

OAB:4383/MT, CESARINO DELFINO CESAR FILHO - OAB:4290, 

CESARINO DELFINO CESAR FILHO - OAB:4290-A/MT, FÁBIO LUIS DE 

MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, JOÃO BATISTA DA COSTA - 

OAB:59.750 - MG, JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481, JULIAN DAVIS 

- OAB:6998, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - OAB:6998/MT, RENATA 

LUCIANA MORAES - OAB:128301/SP, SAVIO FARIA NEVES - 

OAB:89267/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a inventariante a dar integral cumprimento a decisão de fls. 

856/857, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1171054 Nr: 40628-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVMR, AGMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CAMPOS MESQUITA 

- OAB:19640/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 40628-66.2016 – Código 1171054.

 Vistos.

 Carme Vera Minetto Ribeiro e Amanda Giovanna Minetto Ribeiro aforaram 

pedido de Alvará Judicial para o fim de liberação de créditos deixados pelo 

falecido genitor, senhor Alcione José Ribeiro.

 Esclarecem que são as únicas herdeiras e que há saldo credor deixado 

pelo genitor em aplicação de crédito junto ao Banco do Brasil e cota de 

capital junto à Unicred, e pedem autorização para saque, bem como 

verbas salariais e indenizatórias à Secretaria de Saúde do Estado de Mato 

Grosso.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Pela análise dos documentos carreados aos autos, é possível concluir 

que as requerentes são as herdeiras legais do falecido, portanto, 

possuem legitimidade para formular o pedido declinado nesta ação.

 Analisando as informações prestadas pelo Banco do Brasil às fls. 31/32; 

Unicred às fls. 33/34; e Secretaria de Estado e Saúde à fl. 44, verifica-se 

que há saldo credor deixado pelo extinto, justificando o presente alvará.

 Assim, estando preenchidos os requisitos legais exigidos para a espécie, 

defiro o pedido de alvará formulado na inicial, para autorizar as 

requerentes que procedam com o levantamento dos valores de titularidade 

do senhor Alcione José Ribeiro, conforme informado às fls. 31/34 e 44.

 Ainda, o saldo oportunamente apurado pela Secretaria de Estado e Saúde 

deverá ser pago as requerentes, haja vista comprovação de legitimidade 

para receberem as verbas ali mencionadas (fl. 44).

 Em consequência, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

 Expeça-se o necessário e arquive-se com as cautelas de praxe.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 24 de maio de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 911534 Nr: 37866-48.2014.811.0041

 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: THYAGO LIMA REIS, JGFLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CRISALIDA DOS SANTOS ALVES 

FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGLAIR FRANZONI SUZUKI - 

OAB:16.114, ANA MARIA SORDI TEIXEIRA MOSER - OAB:6357/MT, 

FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - OAB:19066/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado AGLAIR FRANZONI SUZUKI, a fim de 

que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a aplicação 

das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e incidir no 

Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 358706 Nr: 28962-49.2008.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, CESAR FERREIRA 

DA SILVA, JEFFERSON CESAR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO THIMOTEO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX JOSE SILVA - OAB:9053/O, 

ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado ALEX JOSÉ DA SILVA, a fim de que 

restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a aplicação das 

penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e incidir no Crime 

de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 890460 Nr: 23533-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDDC, SDFDC, KMDFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO 

FERREIRA - OAB:12723/MT, ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:OAB/MT 16.449*, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO MAX ARRUDA ABREU 

- OAB:4.485

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO 

FERREIRA, a fim de que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena de expedição de mandado de busca e 

apreensão e a aplicação das penas previstas no art. 234 do Código de 

Processo Civil e incidir no Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 711524 Nr: 4582-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. M. A., DIANA MORENO HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ROSA ALVES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado ANTONIO MARCOS GARCIA FRANÇA, 

a fim de que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a 

aplicação das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e 

incidir no Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 847810 Nr: 51267-51.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGDSC, MDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO PAULO DE SOUZA - 

OAB:5301-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA SODRE DE MORAES 

- OAB:17.612

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado CLÁUDIA SODRÉ DE MORAES, a fim 

de que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a 

aplicação das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e 

incidir no Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1078020 Nr: 207-34.2016.811.0041

 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: ADEMIR MENDES DE CAMPOS, LOIDE MENDES DE 

CAMPOS, LÚCIO ÁUREO MENDES DE CAMPOS, LENINE MENDES DE 

CAMPOS, LEIDE MENDES DE CAMPOS, LEONIDAS MENDES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO PEDRO DE CAMPOS, 

ESPOLIO DE LEONOR MENDES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORREA - OAB:OAB/MT 14.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: edineia silvana gonçalves - 

OAB:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado EDINEIA SILVANA GONÇALVES, a fim 

de que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a 

aplicação das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e 

incidir no Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 792527 Nr: 46624-84.2012.811.0041

 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: ELIZABETE ARAUJO DE SOUZA, PAULO HENRIQUE 

SILVA DE SOUZA, LILIAM ARAUJO DE SOUZA, LUCELIA ARAUJO DE 

SOUZA SILVA, VICTOR FELIPE SILVA E SOUZA, MILTON FERNANDO 

SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MILTON SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado ELIANE MENDES MULLER AFFI, a fim 

de que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a 

aplicação das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e 

incidir no Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 822 Nr: 6027-64.1998.811.0041

 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: ADRIANA TERRABUIO, MARCELLY SILVA MOREIRA, 

MARCELO MIRANDA MOREIRA REPRES. MÃE ALACIR DE MIRANDA, 

R.T.M., R.T.M., R.T.M., RODOLFO TERRUBIO MORREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Osmar Moreira da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, JORGE 

DE MORAES FILHO - OAB:3964/MT, KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.015, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado FABIO SOUZA PONCE, a fim de que 

restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a aplicação das 

penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e incidir no Crime 

de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1010918 Nr: 27963-52.2015.811.0041

 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: MARIA JULIANA DE OLIVEIRA, LUCINDA TEODORA 

OJEDA DE FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ JULIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Martins Vilela - 

OAB:18238, FABRÍCIO ADEMAR GOULART - OAB:13269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado FABRICIO ADEMAR GOULART, a fim 

de que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a 

aplicação das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e 

incidir no Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1146438 Nr: 30209-84.2016.811.0041

 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: BFF, ADCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE JOVELINA DIAS DE 

CARVALHO - OAB:9909/MT

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado GISELLE JOVELINA DIAS DE 

CARVALHO, a fim de que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena de expedição de mandado de busca e 

apreensão e a aplicação das penas previstas no art. 234 do Código de 

Processo Civil e incidir no Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 275946 Nr: 4659-05.2007.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENIA CONCEIÇAO POMPEO DE CAMPOS, ARTENIO 

APARECIDO POMPEO DE CAMPOS, RUTENIO JOSE POMPEO DE CAMPOS, 

TEREZA LAURA POMPEO DE CAMPOS, CONCEIÇÃO POMPEO DE 

CAMPOS, J. V. G, MARCIA GONÇALVES, ELIS APARECIDA POMPEO DE 
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CAMPOS, ELLENCRIS POMPEO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL POMPEO DE CAMPOS, ANTONIA DE 

LOURDES CARVALHO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216/MT, GUSTAVO ADOLFO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:5.214/MT, MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - 

OAB:10401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado GIULIANO ARAKEN SILVA, a fim de 

que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a aplicação 

das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e incidir no 

Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 343769 Nr: 13955-17.2008.811.0041

 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: ER, AMDOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FARIAS GOMES - 

OAB:2640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado JOÃO FARIAS GOMES, a fim de que 

restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a aplicação das 

penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e incidir no Crime 

de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 766693 Nr: 19459-62.2012.811.0041

 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: SONIA MARIA MACIEL DE SOUZA SANTOS, ALEX 

MACIEL DE SOUZA SANTOS, CELIA MACIEL DE SOUZA SANTOS, LUIS 

FERNANDO MACIEL DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LEIDE MACIEL DE SOUZA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENY RIBEIRO SOARES - 

OAB:1281, JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - OAB:9776/MT, 

ZORAIDE OLIVEIRA SOARES - OAB:2443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado JULIANA FERREIRA GOMES DA 

SILVA, a fim de que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo 

de 03 (três) dias, sob pena de expedição de mandado de busca e 

apreensão e a aplicação das penas previstas no art. 234 do Código de 

Processo Civil e incidir no Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 443016 Nr: 18831-44.2010.811.0041

 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: PPPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA, a 

fim de que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a 

aplicação das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e 

incidir no Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 855431 Nr: 57872-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YCDC, ELBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEA TORQUATO DE ALMEIDA - 

OAB:12753, RUTH SOUSA DOURADO - OAB:7141/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA MARIA 

GUIMARAES DE SÁ RIBEIRO REFATTI - OAB:18042, REJANE PADILHA 

DOS SANTOS - OAB:15.962/MT, ROSANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:13.372/MT

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado LEA TORQUATO DE ALMEIDA, a fim de 

que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a aplicação 

das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e incidir no 

Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1092698 Nr: 7368-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDS, AAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECNDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:11261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado LUIZ VIEIRA DE SOUZA, a fim de que 

restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a aplicação das 

penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e incidir no Crime 

de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 232580 Nr: 1991-95.2006.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDES DA SILVA PINTO MONTREZOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDE MONTREZOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:82185/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado MARILENA VIEIRA DA SILVA, a fim de 

que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a aplicação 

das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e incidir no 

Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 465990 Nr: 33372-82.2010.811.0041

 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: OMCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE DE OLIVEIRA SILVA 

CAMPOS - OAB:12.923-MT, MELQUISEDEC ROLDÃO - 

OAB:22.161-B/MT, THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - OAB:12525 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11473-B

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado MELQUISEDEC JOSÉ ROLDÃO, a fim 

de que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) 
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dias, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a 

aplicação das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e 

incidir no Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 918505 Nr: 42419-41.2014.811.0041

 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: NDM, NPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORSATO BRAZ - 

OAB:OAB/PR 68.303, THAISA MARIA DE SOUZA MINOZZO - 

OAB:10.449-MT, XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL - OAB:9786-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ARAÚJO 

MACHADO - OAB:55180 PR, LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR 

- OAB:13565/O

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado NINAGIN PRESTES DALLAGNOL 

MACHADO, a fim de que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena de expedição de mandado de busca e 

apreensão e a aplicação das penas previstas no art. 234 do Código de 

Processo Civil e incidir no Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 708040 Nr: 1397-08.2011.811.0041

 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: VPLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - OAB:4939, 

DANIELA PAES MOREIRA SAMANIEGO - OAB:5112/MT, EMANUELA 

MARQUES ECHEVERRIA FABRINI - OAB:6896/MT, LEOPOLDO DE 

MORAES GODINHO JUNIOR - OAB:13565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA, 

a fim de que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a 

aplicação das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e 

incidir no Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 700925 Nr: 35548-34.2010.811.0041

 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: VPLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, DANIELA PAES MOREIRA SAMANIEGO - 

OAB:5112/MT, DRA. DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - OAB:4.939, 

EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA FABRINI - OAB:6896/MT, 

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - OAB:13565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA, 

a fim de que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a 

aplicação das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e 

incidir no Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 822051 Nr: 28235-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO 

- OAB:15.606

 Processo nº. 28235-17.2013 – Código 822051

 Vistos.

 Redesigno a audiência de tentativa de conciliação para o dia 09 de agosto 

de 2018, às 15h00min.

 Conste no mandado de intimação o número telefônico do autor à fl. 90.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 768859 Nr: 21788-47.2012.811.0041

 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: JOSIAS DE OLIVEIRA CABANA, ELVIRA DE OLIVEIRA 

CABANA, JOEL DE OLIVEIRA CABANA, JOANICE DE OLIVEIRA CABANA, 

JOANIR DE OLIVEIRA CABANA E SILVA, JORDÃO CARMO DE OLIVEIRA 

CABANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITO CABANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BOTEGA - OAB:9363, 

RICARDO PORTEL MARTINS - OAB:9363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado RICARDO PORTEL MARTINS, a fim de 

que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a aplicação 

das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e incidir no 

Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 826432 Nr: 32360-28.2013.811.0041

 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: RAFAELLY COSTA ITACARAMBY, LFDSI, MLBS, 

EDILAMAR BARRETO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FLÁVIO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8427, ROSANE COSTA ITACARAMBY - OAB:8.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado ROSANE COSTA ITACARAMBY, a fim 

de que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a 

aplicação das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e 

incidir no Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1012978 Nr: 28821-83.2015.811.0041

 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: RDCDS, BSNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - 

OAB:15.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 28821-83.2015 – Código 1012978
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 Vistos.

 Rosirene Domingas Celada de Siqueira propôs a presente Ação de 

Interdição em face de Benedito Santana Nunes de Siqueira.

 Relatou que o requerido é seu pai, e que o mesmo possui transtorno 

mental em decorrência de uso de álcool – síndrome de dependência 

CID-F10.2 e epilepsia CID-G40 - doença mental, deixando-o com 

comprometimento da capacidade intelectual, o tornando depende de 

terceiras pessoas na gerência de sua vida, motivo pelo qual se justifica a 

presente ação.

 À fl. 28 foi deferida a curatela provisória.

 À fl. 32 foi acostado termo de audiência de interrogatório.

 À fl. 36 o Ministério Público opinou pela realização de estudo psicossocial.

 Às fls. 45/46 foi acostado o relatório de estudo psicossocial.

 À fl. 57 foi lançado parecer Ministerial pelo deferimento do pedido de 

interdição de Benedito Santana Nunes de Siqueira com a nomeação da 

sua filha Rosirene Domingas Celada de Siqueira como curadora.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Extrai-se do documento de fls. 19/21 referente ao laudo pericial que 

acompanha a inicial e do estudo psicossocial de fls. 45/46, que o 

requerido possui comprometimento em seu desenvolvimento intelectual, de 

maneira que depende de terceira pessoa para orientá-la; e não tem 

autonomia conforme relatório psicossocial.

 No relatório psicossocial acostado às fls. 45/46, constam as seguintes 

informações:

“(...)o interditando teve convulsão em 2013, e já houve perca de memoria, 

nessa época começou a tomar medicamentos. Em novembro de 2015 teve 

o 1º AVC, já paralisou a perna e já não andava mais. Teve outro AVC, em 

maio de 2016onde perdeu um pouco a visão e ficou um pouco convulso. 

Apresenta CID 69.30/CID 63.90hoje toma medicação controlada e para 

hipertensão.

(...)a requerente propôs em providenciar no prazo de 01 mês e meio, um 

quarto em sua residência, para moradia de seu genitor”.

 Desta sorte, analisando o conjunto probatório acostado aos autos, não 

resta dúvida sobre a necessidade de decretar a interdição do requerido, 

frente à inegável limitação psíquica, que a torna dependente de terceiras 

pessoas para a realização dos atos pertinentes à sua vida civil e 

particular.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, decreto a 

interdição de Benedito Santana Nunes de Siqueira, declarando-o 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 

nomeio como Curadora definitiva a requerida, senhora Rosirene Domingas 

Celada de Siqueira.

 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.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 25 de maio de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1162756 Nr: 37079-48.2016.811.0041

 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: LMG, YEAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON RODRIGO DE ARRUDA 

COSTA - OAB:21.550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 37079-48.2016 - Código 1162756

 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 

de testemunhas, sem descurar-se de outo meio de prova que se mostre 

razoável.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 11 de 

setembro de 2018, às 13h30min. 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, 25 de maio de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 703308 Nr: 37930-97.2010.811.0041

 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: MARCIA LUZIA TAVARES ORLANDO, ALBERTO 

MARÇAL DE FIGUEIREDO TAVARES JUNIOR, NILCLEIA VITORETTE 

TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNA LUIZA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO TAVARES NETO - 

OAB:11026, ALUDNÉIA FREITAS ARRUDA - OAB:13.136, MARCELO 

THOMÉ DA CRUZ - OAB:13.257, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado SIDNEY BERTUCCI, a fim de que 

restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a aplicação das 

penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e incidir no Crime 

de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 723501 Nr: 19093-57.2011.811.0041

 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: MICHELLE DA COSTA DUARTE, RENAN COSTA 

CARVALHO, JONNE COSTA, GUILHERME DA COSTA LARA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IREMIZES APARECIDA DA COSTA 

LARA PINTO, ESPOLIODE IRENE DA COSTA LARA PINTO, ESPOLIO DE 

PAULO LARA PINTO, ESPOLIO DE BENEDITO GLORIA DE LARA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado SIMEI DA SILVA BARROS, a fim de que 

restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a aplicação das 

penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e incidir no Crime 

de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1142494 Nr: 28504-51.2016.811.0041

 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: LUIZ MAURICIO ALMEIDA, ELIANE MARIA ALMEIDA 

GARCIA, ROBERTO MARCOS ALMEIDA, ADRIANA MARIA ALMEIDA, 
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DOLORES CRISTINA ALMEIDA DIAS, ESPOLIO DE CLAUDIO MARCIO 

ALMEIDA, RAFAELA GARCIA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MAURÍCIO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - 

OAB:10445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado VINICIUS MAURICIO ALMEIDA, a fim de 

que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a aplicação 

das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e incidir no 

Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1039748 Nr: 41476-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCDM, JADSCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA LEITE DOS REIS - 

OAB:18532/O, CAMILA RAMOS COELHO - OAB:16.745 OAB/MT, 

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - OAB:20549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 41476-87.2015 – Código 1039748

 Vistos.

 À fl. 47 foi homologado por sentença o acordo celebrado entre as partes 

às fls. 39 e 46 com o parcelamento do debito.

 Às fls. 49/52 foi informado pela parte autora que o executado não 

realizou o pagamento de nenhuma parcela acordada e nem as pensões 

posteriores ao acordo.

 ¬À fl. 56, em consonância com a cota Ministerial de fl. 55, decidiu-se pela 

intimação do executado para, em três dias, efetuar o pagamento da dívida 

atualizada, mais as prestações que vencerem no decorrer do processo ou 

comprovar o pagamento, sob pena de prisão.

 À fl. 61 consta certidão de citação e à fl. 63 foi certificado que deixou 

transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

 À fl. 62 a parte exequente requereu a decretação da prisão civil do 

devedor.

 À fl. 64 o Ministério Público opinou pela prisão.

 É o necessário à análise e decisão.

 Em primeiro plano registro que esta execução está em perfeita harmonia 

com o verbete da Súmula 309 do STJ e art. 528, § 7º, do atual Código de 

Processo Civil.

 Cumpre destacar que o executado ofertou proposta de parcelamento da 

dívida em 35 meses, com o intuito de protelar o andar processual, pois as 

parcelas do acordo sequer foram pagas.

 Percebe-se que, devidamente citado, o executado permaneceu inerte, 

não comprovou que o tinha feito e nem mesmo o fez, o que revela o 

completo descaso e omissão no que diz respeito às suas 

responsabilidades de provedor de seu filho, mesmo ciente da importância 

da verba, de cunho alimentar, que se furta a entregar-lhe mensalmente.

 Assim, não há outra medida que não seja a decretação da prisão do 

devedor, em virtude da patente falta de pagamento do valor devido (fl. 53), 

MAIS as prestações posteriores que estiverem vencidas.

 Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial e com base no 

art. 528 do Código de Processo Civil, e art. 5º, inciso LXVII, da Constituição 

Federal, decreto a prisão do alimentante-devedor pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, ou até quitação, caso ocorra antes.

 Expeça-se o mandado de prisão, consignando que o débito é o constante 

no cálculo de fl. 53, atualizado até o mês de maio/2016, MAIS as 

prestações posteriores que vencerem no curso do processo.

 Oficie-se à Autoridade Policial competente, visando o cumprimento desta 

decisão, ressalvando que a prisão deverá ser cumprida no 

estabelecimento mais próximo da residência do executado, ou no Centro 

de Ressocialização de Cuiabá, porém, separado dos demais presos 

comuns, especialmente dos periculosos.

 Por fim, a Gestora desta Vara deverá proceder com o necessário para 

que a dívida seja levada a protesto.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de maio de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 837843 Nr: 42588-62.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDSF, ADPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PULCHERIO CESPEDES 

- OAB:13717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 42588-62.2013 – Código 837843

 Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 51/53.

 Proceda-se com a consulta de informações sobre o atual endereço do 

requerido Rogério Bruni da Silva, no BACENJUD, INFOSEG/INFOJUD e 

SIEL/TRE.

 Sendo encontrado endereço diferente do que consta nos autos, cite-se a 

parte requerida, para querendo apresentar defesa no prazo legal, sob 

pena de revelia.

 Caso não localize novo endereço, cite-se o requerido via edital.

 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.: 735845 Nr: 32235-31.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPDSBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDHPP, JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Marques - OAB:14678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 32235-31.2011 – Código 735845.

 Visto.

 Acolho cota Ministerial de fl. 111.

 Tendo em vista que foram esgotadas todas as alternativas de pesquisa 

para obtenção do endereço da parte requerida Joice Soares dos Santos, 

defiro o pedido de fl. 111, e determino a citação da parte requerida por 

edital.

 Transcorrido o prazo, sem apresentação de resposta, nos termos do art. 

72, inciso II do Novo Código de Processo Civil, nomeio como curador 

especial a requerida Joice Soares dos Santos, a doutora Gislaine Figueira 

Desto, que deve ser intimada pessoalmente deste encargo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, MT, 21 de maio 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 795300 Nr: 1632-04.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDNP, LABP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCB, FLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANIO RODRIGUES - OAB:12.015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1632-04.2013 – Código 795300.

 Vistos.

 Acolho cota Ministerial de fl. 88.

 Intime-se o Núcleo de Prática Jurídica da Universidade de Cuiabá/MT 

(UNIC) – UNIJURIS, na pessoa do seu coordenador, que deve ser intimado 

pessoalmente deste encargo, nos termos da decisão de fl. 58.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018.
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 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 916293 Nr: 40971-33.2014.811.0041

 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: SDCCMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:5.763-B/MT

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 40971-33.2014 – Código 916293

Autor: Sunamita da Cruz Carvalho Marques da Silva

Requerido: Olirio Marques da Silva

Ação de Alimentos

 Visto.

Cuida-se de processo em que a parte autora, qualificada nos autos, 

postulou a homologação da desistência da ação.

É o breve relatório.

D E C I D O.

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, formulado à fl. 86, e declaro 

extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Revogo os alimentos provisórios fixados à fl. 54-verso.

Justiça gratuita.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Desapensem-se os autos.

P. I. C.

Cuiabá, 29 de maio de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811922 Nr: 18410-49.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIME MARCIO MARTINS 

MORAES - OAB:3847 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAIME MÁRCIO 

MARTINS MORAIS, para devolução dos autos nº 18410-49.2013.811.0041, 

Protocolo 811922, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 805778 Nr: 12242-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSADS, RFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838/MT, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELLEM MONIQUE LAGE 

DOS SANTOS - OAB:19.280/MT

 Processo nº 12242-31.2013 – Código 805778

Visto.

 Bruna Stefany Alves dos Santos representada por sua genitora 

Rosinalva Fernandes dos Santos propôs Ação de Execução de Alimentos 

em face de João Batista Alves Barbosa.

 Às fls. 117/118 as partes informaram que entabularam acordo de 

pagamento do débito, requerendo sua homologação.

 À fl. 119 o Ministério Público opinou pela homologação do acordo.

É o breve relatório.

 D E C I D O.

Trata-se de ação de execução de alimentos em que foi pactuado 

pagamento do débito pelas partes.

Em consonância com o parecer Ministerial, homologo por sentença, para 

que surtam os jurídicos e legais efeitos, o acordo anexado ao processo às 

fls. 117/118, que passa a fazer parte integrante e indissociável desta 

sentença, com a ressalva de que esta sentença não implica em 

declaração da quitação do débito.

Ademais caso não seja cumprido o pagamento, o processo poderá ser 

desarquivado para que se dê continuidade à execução, nos termos do art. 

922, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Justiça gratuita.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. I. C.

 Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1176832 Nr: 42751-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLSM, LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 42751-37.2016 – Código 1176832

 Vistos.

 Jorge Luis Souza Marques representado por sua genitora Luzivette Alves 

de Souza aforou Ação de Execução de Alimentos em desfavor de Lucio 

Marques de Arruda.

 À fl. 34/35 o autor informou o falecimento do requerido em 06/07/2017 

com a juntada da certidão de óbito e requereu a extinção do processo.

É o breve relatório.

D E C I D O.

 Considerando a notícia de falecimento do senhor Lucio Marques de 

Arruda, não resta outra medida que não seja a extinção da presente ação, 

atingida pela perda de objeto.

 Ante o exposto, declaro extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso 

IX, do Código de Processo Civil.

Notifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Justiça gratuita.

P. I. C.

Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 104144 Nr: 11156-16.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA 

- OAB:4499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6.486-B

 Processo nº. 11156-16.1999 – Código 104144

 Vistos.

 Tendo em vista a certidão de fl. 342, determino a intimação da parte 

autora, por carta de recebimento (AR), para que se manifeste nos autos, 
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no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 

485, III, do Novo Código de Processo Civil.

 Caso não seja localizada no endereço por ela informado nos autos, 

publique-se edital, nos mesmos termos acima determinados.

 Sem prejuízo da intimação pessoal da parte autora, intime-se também na 

pessoa de seu advogado (a), pelo Diário da Justiça Eletrônico.

 Decorrido o prazo de manifestação, certifique-se, e, conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1172892 Nr: 41261-77.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CARNEIRO CAMPOS - 

OAB:18.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 41261-77.2016 – Código 1172892

Autor: Alderina Francisca da Cruz

Requerido: Aparecido Antônio da Silva

Ação de Reconhecimento de Sociedade de Fato.

Visto.

Cuida-se de ação em que a parte autora foi intimada pessoalmente para 

promover o regular andamento do processo, porém não houve 

manifestação.

É o relatório.

D E C I D O.

Considerando que a parte requerente foi intimada para promover o regular 

andamento do feito e não houve manifestação, DECLARO EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, eis que o processo tramita sob o pálio da 

gratuidade de Justiça.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 986938 Nr: 17146-26.2015.811.0041

 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: ERDL, MFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLENE PEIXOTO DE LIMA - 

OAB:10724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da advogada da parte autora, para que junte nos 

autos a certidão de nascimento da Srª Marília de Freitas de Lima, para 

expedição do mandado de interdição, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 723363 Nr: 18950-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AODMA, MDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT, NAIME MÁRCIO MARTINS MORAES - UNIJURIS - 

OAB:3847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 18950-68.2011 – Código 723363

Autor: Alex Otavio Daniel Marques de Arruda e Daniel Marques de Arruda 

representados por sua avó Maria Denadete da Silva

Requerido: Alex Carlos de Arruda

Ação de Execução de Alimentos.

Visto.

Cuida-se de ação em que a parte autora foi intimada pessoalmente para 

promover o regular andamento do processo, porém não houve 

manifestação.

É o relatório.

D E C I D O.

Considerando que a parte requerente foi intimada para promover o regular 

andamento do feito e não houve manifestação, DECLARO EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, eis que o processo tramita sob o pálio da 

gratuidade de Justiça.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 347033 Nr: 17028-94.2008.811.0041

 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: VM, JSM, DFM, VM, MAR, ARMM, DSM, AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENINE JOSE DE FIGUEIREDO - 

OAB:3729/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Processo nº. 17028-94.2008 – Código 347033

 Visto.

 Trata-se de ação em que os autores não foram localizados no endereço 

por eles informado para dar andamento ao processo, motivo pelo qual 

foram intimados por edital, e mesmo assim permaneceram inertes.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de processo em que os requerentes não foram localizados 

pessoalmente nos respectivos endereços informados nos autos para 

promover o andamento do processo.

 Nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil é dever das partes 

informar e manter o endereço atualizado nos autos, obrigação que não foi 

observada pelos requerentes.

 Contudo, não localizados os autores, a intimação foi efetivada por edital, 

em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona decisão 

do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por oficial de justiça e promovida a intimação 

por edital sem que nenhum dos autores promovesse o andamento do 

processo, a sua extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
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 Processo isento de custas, eis que tramita com os benefícios da 

gratuidade processual.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 903784 Nr: 32696-95.2014.811.0041

 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: KVDAC, EVDAC, LODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA - 

OAB:3.830

 Processo nº. 32696-95.2014 – Código 903784

 Vistos,

 Kauã Vinicius de Almeida Campos e Érika Vitoria de Almeida Campos, 

representados por sua genitora Luciene Oliveira de Almeida, aforaram a 

presente Ação de Alimentos c/c Regulamentação de Visitas em face de 

Edson Luiz Souza Campos, buscando, em síntese, que o requerido seja 

compelido a pagar o equivalente a 55,24% (cinquenta e cinco vírgula vinte 

e quatro por cento) do salário mínimo mensal a título de alimentos.

 À fl. 26 foi deferida a verba alimentar provisória em 40% (quarenta por 

cento) do salário mínimo, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação.

 À fl. 37 consta ata de audiência de tentativa de conciliação, que restou 

inexitosa em razão da ausência das partes.

 Às fls. 45 e 50 consta ata de audiência de tentativa de conciliação, não 

sendo possível propor acordo pela ausência do requerido.

 Às fls. 56 foi deferida a citação por edital.

 Às fls. 65/72 foi apresentada contestação por negativa geral, pelo 

curador especial nomeado a favor do requerido.

 À fl. 73 foi apresentada a impugnação.

 À fl. 80 o Ministério Público apresentou parecer.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Em consonância com o parecer ministerial, nos termos do artigo 355, II, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide.

 De se destacar, inicialmente, que o pedido formulado na inicial possui 

guarida constitucional (Constituição Federal, art. 229):

“Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 

menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar os pais na 

velhice, carência ou enfermidade.”

 Na legislação infraconstitucional também tem previsão expressa acerca 

do pedido inicial, vejamos:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns 

aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível 

com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de 

sua educação.

 Verifica-se nos autos, que os menores Kauã e Érika buscam a ajuda 

material do requerido, tendo em vista o direito amplamente assegurado 

pela Constituição Federal e Legislação infraconstitucional.

 No caso, a verba provisória foi fixada inicialmente no patamar de 40% 

(quarenta por cento) do salário mínimo.

 Sabe-se que os alimentos devem garantir que o alimentado viva de forma 

saudável e compatível com as suas necessidades básicas, em 

contrapartida, os valores fixados para o cumprimento dessa condição 

devem ser quantificados pelas possibilidades do pagador.

 No caso em comento, a verba provisória foi estipulada em 40% (quarenta 

por cento) do salário mínimo, mas referida decisão se deu em caráter 

transitório, até que fosse concluída a instrução processual, oportunidade 

em que o julgador tem melhores condições de adequar a verba, de acordo 

com as provas acostadas aos autos.

 Em sede de audiência de conciliação, com três tentativas inexitosas pela 

ausência do requerido, foi determinada a citação por edital do genitor. O 

curador nomeado apresentou a contestação (fls. 65/72).

 Os alimentos devem ser fixados em obediência ao binômio 

necessidade/possibilidade.

 Inicialmente a autora qualificou o requerido como churrasqueiro, e que o 

mesmo aufere uma renda superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), no 

entanto, não acostou nenhuma prova dos rendimentos do requerido. 

Portanto, considerando que o mercado de trabalho não está fácil e que a 

renda de um trabalhador autônomo é bastante variável, o valor da verba 

alimentar deve ser fixado num montante praticável.

 Dessa maneira, tendo em vista a ausência de documentos que 

comprovem a possibilidade financeira do requerido, e levando em 

consideração a profissão por ele desenvolvida, conforme descrito na 

própria inicial, se mostra conveniente que a pensão seja fixada com base 

no salário mínimo mensal, considerando que nenhum trabalhador pode 

auferir menos que o piso salarial. Assim, considerando tudo que nos autos 

consta, fixo a verba alimentar no valor equivalente a 1/3 (um terço) do 

salário mínimo mensal, valor este que deve ser pago até o dia 10 (dez) de 

cada mês, por meio de depósito ou comprovante de pagamento, incidindo 

sobre décimo terceiro e férias.

 Em face do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, e condeno o 

requerido ao pagamento da verba alimentar a 1/3 (um terço) do salário 

mínimo mensal aos requerentes, incidindo sobre férias e décimo terceiro 

salário, devendo ser depositados até o dia 10 (dez) de cada mês, em 

conta bancária indicada à fl. 07.

 Com relação à regulamentação do convívio paterno-filial, estipulo-o em 

finais de semana alternados, buscando no lar materno aos sábados, às 

14h00min, e devolvendo no domingo, às 18h00min, no mesmo local, 

conforme requerido à fl. 07.

 Em consequência, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

 Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. A 

cobrança, porém, fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil, porque defiro o pedido de gratuidade, formulado na 

contestação.

 Dê ciência ao Ministério Público.

 Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário. Após, 

arquive-se.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 853725 Nr: 56363-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVDS, RNVDS, INVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA DE BARROS B. P. 

ESPOSITO - OAB:4531/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 56363-47.2013 – Código 853725

Autor: Rodrigo Van Der Sand e Rafaela Neves Van Der Sand

Requerido: Robinson Van Der Sand

Ação de Execução de Alimentos

 Visto.

Cuida-se de processo em que a parte autora, qualificada nos autos, 

postulou a homologação de desistência da ação.

É o breve relatório.

D E C I D O.

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação (fl. 68) e declaro extinto o 

processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Justiça gratuita.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. I. C.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Sergio Valério
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Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1061222 Nr: 51527-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 939191 Nr: 54172-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA LOPES DE MELO LISBOA, GABRIEL 

LOPES LISBOA, ROSANGELA LOPES DE MELO LISBOA, JLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADEMILSON PINHEIRO LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELSON PINHEIRO LISBOA - 

OAB:7695, JOELSON PINHEIRO LISBOA - OAB:7695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente da CGJ/MT e da ordem de serviço n.º 

01/2017, impulsiono os autos para intimação da parte Inventariante para 

recolher as custas e taxas de fls. 22, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1052908 Nr: 47812-10.2015.811.0041

 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: MSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAOLA RISQUES - OAB:18316/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Na primeira hipótese, que interessa ao caso em exame, a ausência 

ocorre com o desaparecimento da pessoa do seu domicílio, inexistindo 

notícia do paradeiro, e, apenas a certeza do desaparecimento, sem que 

ocorra a imediata presunção da morte, uma vez que o desaparecido 

poderá reaparecer a qualquer momento. Nestes casos, portanto, incumbe 

à Justiça, preenchidos os requisitos legais, autorizar a abertura da 

sucessão provisória como forma de proteger o patrimônio e os bens do 

desaparecido. Desta feita, compulsando os autos verifica-se, conforme já 

relatado, houve a nomeação de curadora na pessoa da Requerente, e, 

decorreu o prazo de um ano sem que se saiba do paradeiro do Requerido, 

art. 745 do Código de Processo Civil.Outrossim, conforme lecionam os 

professores Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona: "A ausência é, antes de 

tudo, um estado de fato, em que uma pessoa desaparece do seu domicílio, 

sem deixar qualquer notícia". (Novo Curso de Direito Civil, Parte Geral, vol. 

1, 8º Edição, Saraiva, pág. 127). Logo, no caso em exame, atento ao que 

consta dos autos, resulta bem evidenciada a procedência da pretensão de 

declaração de ausência, conforme pretendido na inicial.Pelo exposto e de 

acordo com a manifestação ministerial, fls. 65/66v, mantenho a nomeação 

de curadora na pessoa da Requerente Maria Siqueira Martins e acolho o 

pedido inicial para declarar a ausência do Requerido Euflozino Correa 

Pontes, fls. 19, com fundamento no artigo 745 do Código de Processo Civil 

e artigos 6º e 26 do Código Civil, para fins de possibilitar a abertura da 

sucessão provisória, que poderá ser convertida em definitiva, nos termos 

do art. 745 e seguintes do Código de Processo Civil.Se preclusa a via 

impugnativa, registre-se no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais 

competente, nos termos do art. 9º, IV, do Código Civil, arts. 29, VI e 94 da 

Lei de Registros Públicos. Sem custas. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1155777 Nr: 34236-13.2016.811.0041

 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: EMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:OAB/MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JR - OAB:7021/MT

 Vistos, etc...

 Reportando-me ao decidido às fls. 591/592, atento ao certificado às fls. 

594, bem como às fls. 609, quanto à suspensão do expediente, e, 

considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda do art. 

693 do CPC, redesigno a audiência de conciliação para o dia 20/07/2018 

às 13:40 horas.

 Intime-se/cientifique a parte Requerida, fls. 220, com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias da data redesignada para audiência, a fim de 

comparecer, portando os documentos pessoais, sendo reassegurado o 

direito de examinar o conteúdo da petição inicial a qualquer tempo, fls. 

591v.

 Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou 

de defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 

77, § 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça.

Não havendo possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no 

art. 697 do CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não 

contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte Autora (artigo 344 do CPC).

 Intime-se o Requerente através de seu d. patrono, para comparecer na 

audiência, munido de seus documentos pessoais. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, e, apensando-se, oportunamente, aos autos sob o código 

1233665. Às providências, expedindo-se o necessário.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1233665 Nr: 16136-73.2017.811.0041

 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: MDPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMG, WDJM, CR, CDDOM, WWDJM, MDSFM, 

WDJM, LHTM, AS&EL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO 

JR - OAB:7021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Dito isso, e, considerando que de acordo com o Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos, e, em observância 

ainda do art. 693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

20/07/2018 às 14:30 horas. Citem-se os Requeridos, fls. 240/242, 

inclusive para que tomem ciência da decisão liminar, fls. 244/245, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data designada para 

audiência, (§ 2º, art. 695 CPC), e, para comparecerem, portando os 

documentos pessoais, com a observância de que o mandado de citação 

deverá conter apenas os dados da audiência, desacompanhado de cópia 

da petição inicial, sendo assegurado o direito de examinar seu conteúdo a 
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qualquer tempo (§ 1º, art. 695 CPC). Na audiência, as partes deverão 

estar acompanhadas de advogados ou de defensores públicos (§ 4º art. 

695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, § 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, 

a ausência injustificada das partes na audiência de conciliação pode ser 

considerada como ato atentatório à dignidade da justiça.Não havendo 

possibilidade de acordo/composição, serão analisados os demais pedidos 

formulados nos autos, e, conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a 

contar, da data da audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a 

ação (art. 335, I, CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte Autora (artigo 344 do CPC). 

Intime-se a Requerente através de seu d. patrono, para comparecer na 

audiência designada, munida de seus documentos pessoais. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, e, apensando-se aos autos sob o código 

1155777. Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237970 Nr: 7014-22.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EASL, ESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADSDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN FRAGA DE CASTRO 

GOMES - OAB:20.935, VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - 

OAB:20.937-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS JOSÉ DE 

ARRUDA CASTRO JUNIOR, para devolução dos autos nº 

7014-22.2006.811.0041, Protocolo 237970, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1139831 Nr: 27319-75.2016.811.0041

 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: FNT, TMMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10 dias

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Interditando: Taise Maria Mendes Teixeira, 

Cpf: 01432862189, Rg: 1300734-3 SSP MT Filiação: Maria Lemes do 

Nascimento Augusta e Cândido Mendes Teixeira, data de nascimento: 

21/02/1981, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 

Frei Caneca, Nº 57, Bairro: Renascer, Cidade: Cuiabá-MT

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Vistos, etc.

Diante do certificado às fls. 37 e, considerando o laudo apresentado, fls. 

27/29, cumpra-se o determinado no despacho de fls. 36, segundo 

parágrafo, dando-se vista dos autos ao Curador Especial nomeado.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1080456 Nr: 1751-57.2016.811.0041

 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: ZHDN, MA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE ALTA 

FLORESTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:10

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.: 1031594 Nr: 37571-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEO, KO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - 

OAB:19625O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEODIMAR BALBINOT - 

OAB:3.663/MT

 Vistos, etc...

Considerando o acordo homologado às fls. 201/201-v, bem como, a 

informação de que o avô materno do alimentante faleceu (fls. 304), defiro 

o pedido de fls. 302/303, pelo que determino que se oficie ao empregador 

do Requerido na forma solicitada, para que o desconto da pensão 

alimentícia passe a ser depositada na conta da avó materna, informada às 

fls. 306.

Após, nada mais sendo requerido, retornem os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 224520 Nr: 37809-45.2005.811.0041

 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: LVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AFFONSO DEL 

NERY - OAB:6.945/MT

 Vistos, etc...

 A Requerente pediu o desarquivamento dos autos (fls. 63), a fim de que 

seja expedido o competente mandado de averbação na certidão de 

casamento entre as partes, em conformidade com a sentença que 

restabeleceu a sociedade conjugal.

Ocorre que tal providência já foi tomada, conforme deferimento do pedido 

às fls. 54, e cumprimento pela Secretaria desta Vara às fls. 56/59.

Portanto, considerando que já foi enviado o mandado de averbação para a 

Comarca do Rio de Janeiro/RJ, bem como, considerando que a Requerente 

é beneficiária da justiça gratuita, assistida pela Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil 

responsável no Rio de Janeiro, solicitando a segunda via da certidão de 

casamento da parte.

Ainda, no mencionado ofício, caso não tenha sido efetuada a averbação 

do divórcio, faça constar a determinação para que seja averbada a 

sentença proferida às fls. 41/42.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 923639 Nr: 45615-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADSO, SEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:TERRA NOVA DO N
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

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.: 1085306 Nr: 3949-67.2016.811.0041

 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: ECCPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT, MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES - 

OAB:13870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA CRISANTO DESOUZA 

GOMES - OAB:13.870/MT

 Vistos, etc...

Tendo em vista o interesse do Requerido, a fim de não cogitar 

cerceamento de defesa; bem como, considerando que na audiência de 

instrução realizada às fls. 153 nada mencionou sobre o interesse das 

partes, na produção de prova testemunhal e; considerando a pertinência 

da controvérsia, DEFIRO a designação de audiência de instrução e 

julgamento, para o dia 24/07/2018, às 16:30 horas.

Intimem-se as partes, através de seus patronos, para comparecerem na 

audiência designada, acompanhados de testemunhas a serem arroladas 

ou ratificadas, havendo interesse, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357 § 

4º do CPC).

Observo, entretanto, de acordo com o art. 455 do novo CPC, ressalvada 

as hipóteses do § 4º incumbe ao advogado da parte interessada (se não 

for o caso de comparecimento independente de intimação) informar ou 

intimar mediante carta, com aviso de recebimento, a(s) testemunha(s) 

arrolada(s) do dia hora e local da audiência designada, e, “juntar aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento” (§ 1º do art. 455 CPC).

 A eventual inércia do advogado no que se refere à intimação das 

testemunhas que tiver arrolado ou que tenha se comprometido a levar à 

audiência, independentemente de intimação, importará na presunção de 

desistência da inquirição (art. 455, §§ 2º 3º, CPC).

 A testemunha que intimada na forma do § 1o ou do § 4o, (art. 455 CPC) 

deixar de comparecer sem motivo justificado será conduzida e responderá 

pelas despesas do adiamento.

Cumpra-se. Intime-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1146326 Nr: 30127-53.2016.811.0041

 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: MSF, VHFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 3ª PUBLICAÇÃO

Prazo do edital:10

Intimando/Citando/Notificando:Requerente: Maria Sueli Ferreira, Cpf: 

07068641822, Rg: 21995385 SSP SP Filiação: José Germano Ferreira e 

Antonia Gonçalves Januário, data de nascimento: 22/04/1971, 

brasileiro(a), natural de Pereira barreto-SP, solteiro(a), enfermeira, 

Endereço: Rua Clarindo Epifânio da Silva, Nº 1015, Cond. Villa Di Capri, 

Casa 05, Qd. 01, Bairro: Despraiado, Cidade: Cuiabá-MT

Interditando: Victor Henrique Ferreira de Carvalho, Cpf: 23084125856, Rg: 

3045099-3 SSP MT Filiação: Valdiney Vieira de Carvalho e Maria Sueli 

Ferreira, data de nascimento: 19/03/1997, brasileiro(a), natural de São jose 

do rio preto-SP, solteiro(a), Endereço: Rua Clarindo Epifanio da Silva, Nº 

1015, Bairro: Despraiado, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS, PARA 

TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO DO REQUERIDO 

VICTOR HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO E DA NOMEAÇÃO DE 

MARIA SUELI FERREIRA SUA MÃE, COMO CURADORA, REQUERENDO O 

QUE ENTENDER CABIVEL

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Vistos, etc...

 Trata-se de Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória movida 

por Maria Sueli Ferreira em face de Victor Henrique Ferreira de Carvalho, 

ambos qualificadas nos autos, sob o argumento, em síntese, de que é mãe 

do Requerido, o qual é portador de Síndrome de Down (CID 10 Q90), 

outras Miopatias (CID 10 G72) e Retardo Mental Profundo (CID 10 F73) o 

que vem lhe afetando o desenvolvimento físico e cognitivo. Não é 

alfabetizado e apresenta alienação mental, fato que torna imprescindível 

sua interdição, pois, sem ela, o Interditando, está inapto a gerir sua própria 

vida, entregue a própria sorte, sem ninguém para representa-lo civilmente, 

e em alguns órgãos, tendo em vista a dificuldade de comunicação que ele 

possui.

Relata que o Interditando necessita da isenção de impostos estaduais e 

federais (IPI, IPVA, ICMS e IOF) perante a Receita Federal e Secretaria de 

Fazenda do Estado, a fim de comprar um automóvel, além da 

representação para retirar Certificado de Reservista, bem como 

Passaporte.

Requer a interdição do Requerido com sua consequente nomeação no 

“múnus” da curatela.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 10/16.

Às fls. 17, decisão designando data para realização de audiência de 

entrevista.

Em audiência, após a entrevista do Interditando, antecipou-se parcialmente 

os efeitos da tutela, nomeando-se a Requerente como curadora provisória 

do Interditando e determinou-se a realização de perícia médica. (Termo de 

Audiência de fls. 18/19).

Laudo Pericial às fls. 32/33v.

A Requerente às fls. 36 requereu a procedência dos pedidos contidos na 

inicial.

O Ministério Público opinou pela procedência do pedido, fls. 39/40.

A Curadora Especial contestou por negativa geral, fls. 44/45v.

Relatado o necessário. Decido.

Primeiramente, ressalto que é aplicável, inclusive aos processos em 

curso, em face do direito intertemporal e, neste caso, por assegurar os 

interesses das pessoas com deficiência, o vigente Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/2015) e o “Estatuto da Pessoa Com Deficiência”, também 

em vigor, (Lei 13.146/2015).

 Assim sendo, necessário observar, ainda, que de acordo com art. 747 do 

CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se comprovada nos autos, 

que bem demonstra que ela é mãe do Interditando, fls. 15. Desta feita, é 

possível o julgamento do processo, no estado em que se encontra.

 Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” 

(Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º do Código Civil, que 

estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou 

deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, 

tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder 

público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”.

 Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”.

 Dito isso, é possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista 

que a perícia médica, fls. 32/33v, foi conclusiva no sentido de que o 

Interditando: “... possui retardo mental grave, classificado no Cid 10-F72, 

transtorno que prejudica a inteligência, memória, discernimento e 

autonomia, tornando-o parcialmente incapaz de reger por si só seus atos 

da vida civil, necessitando de auxílio para administrar sua renda, e para 

realizar tratamento de saúde”.
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 Neste sentido, aliás, já se decidiu: “Acolhimento da pretensão autorizado 

pelas provas trazidas aos autos, sobretudo o laudo pericial...” (TJSP – AC 

129.714-4 –Rel. Des. Salles de Toledo – J. 23.02.2000 – v.u.).

 Para Maria Helena Diniz:

 “A curatela é o encargo público cometido, por lei, a alguém para reger e 

defender uma pessoa e administrar os bens de maiores incapazes, que, 

por si sós, não estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade 

ou deficiência mental” (RT 529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387).

 Quanto à nomeação do curador, Humberto Theodoro Júnior comenta:

 “A novel ordem jurídica alinhou-se à tendência jurisprudencial. Assim, 

será nomeado pessoa que melhor atenda aos interesses do curatelado 

(NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é acolhida a disposição que assegura 

ao cônjuge ou companheiro o direito de ser curador do outro, quando 

interdito. ” (In Curso de Direito Processual Civil, Volume II, Editora Forense, 

50ª edição - 2016, pág. 537).

 Diante deste contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair 

sobre a pessoa da Requerente-mãe do Interditando, conforme postulado 

na inicial, que deverá exercer o encargo da curatela primordialmente no 

resguardo dos interesses do Interditando - a seguir melhor delimitados - 

inclusive quanto à subsistência e acompanhamento de sua enfermidade, 

para fins de recuperação, se possível, (art. 758 do CPC), em consonância, 

aliás, com o entendimento doutrinário:

 “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na base do art. 

1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o curador 

promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015)

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição parcial de 

Victor Henrique Ferreira de Carvalho, nomeando-lhe curadora na pessoa 

de sua genitora Maria Sueli Ferreira, com fundamento no art. 755, § 1º do 

CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da 

incapacidade de realizar pessoalmente atos da vida civil, de natureza 

patrimonial e negocial, para os quais necessitará da curadora nomeada, 

especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam 

de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, portanto, 

a curadora se responsabilizar, ainda, pelos cuidados relacionados à 

enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e subsistência), (art. 

758 do CPC).

 Lavre-se termo ou alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 

1º CPC, devendo constar que é terminantemente vedada, sem autorização 

judicial, a alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer 

natureza, acaso pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da 

Curadora fazer empréstimo bancário/financiamento, em nome do 

Interditado, sem autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas 

de sua administração, quando solicitadas.

 Dispensada a especialização de hipoteca legal ou caução, diante da 

idoneidade da curadora (mãe do Interditado) e, ainda, pela ausência de 

notícia de patrimônio, considerável/significante a ser administrado.

Em obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º, do Código de 

Processo Civil de 2015 e no artigo 9º III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente no registro de pessoas naturais, publicando-se no DJE e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, 

e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital o nome do Interditado, da curadora e os limites da 

curatela, neste caso em razão da necessidade de intervenção da 

curadora para a validade dos atos da vida civil/administração de natureza 

patrimonial e negocial do Interditado, em especial art. 1.782 do Código Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. Sem custas.

P.I.C.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Milena Vanni Holpert

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1098054 Nr: 9718-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCS, ACR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDSSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MARCOS CESAR JOSETTI 

FLORES - OAB:8.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11.383/MT

 (...) Ocorre que, às fls. 144, a exequente veio noticiar o inadimplemento 

do acordo pelo executado, pelo que, requereu, antes de tudo, a intimação 

dele, para pagar o débito remanescente.Devidamente intimado por meio de 

seu advogado constituído, o executado deixou transcorrer o prazo sem se 

manifestar, e sem pagar o débito remanescente (fls. 149).À vista disso, a 

exequente requereu a prisão do executado (fls. 151/152), o que foi 

ratificado pelo parecer ministerial (fls. 154/155).Breve relatório. Decido. 

(chamo o feito à ordem).Embora o despacho de fls. 148 tenha determinado 

a intimação do executado por meio de seu advogado, bem como, em que 

pese exista manifestação ministerial favorável ao pedido de decreto de 

prisão do executado, entendo razoável e mais eficaz para ambas as 

partes, no caso em questão, a intimação pessoal do executado, dado o 

decurso de tempo que já tramita a execução e a sua última manifestação 

no processo.Portanto, intime-se o executado pessoalmente, que este, no 

prazo de 03 (três) dias, proceda ao complemento do pagamento restante 

da dívida alimentar, comprove que já o fez, ou, ainda justifique a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil, 

pelo prazo de 01 (um) até 03 (três) meses, nos termos do Artigo 528, § 7º, 

do CPC: “(...) O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento 

da execução e as que se vencerem no curso do processo”. Caso 

executado não seja encontrado para receber a intimação pessoal, intime-o 

por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do parágrafo 

anterior. Após, vistas à parte Exequente, ao Ministério Público e, em 

seguida, conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1145093 Nr: 29671-06.2016.811.0041

 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: AZ, MFZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTEÇA DE INTERDIÇÃO 3ª PUBLICAÇÃO

Prazo do edital:10

Intimando/Citando/Notificando:Requerente: Amábile Zanchet, Cpf: 

60879785004, Rg: 2584451-2 SSP MT Filiação: Jose Zanchet e Maria 

Aparecida Redondo Zanchet, data de nascimento: 15/01/1970, 

brasileiro(a), natural de Jacutinga-RS, casado(a), do lar, Endereço: Av. D, 

Qd 87, Lote 12, Bairro: Nova Esperança, Cidade: Cuiabá-MT

Interditando: Marilene Fatima Zanchet, Cpf: 97781231015, Rg: 1078043765 

SSP RS Filiação: Jose Zanchet e Maria Aparecida Redondo Zanchet, data 

de nascimento: 13/04/1977, brasileiro(a), natural de São valentim-RS, 

solteiro(a), incapaz, Endereço: Av. D, Qd 87, Lote 12, Bairro: Nova 

Esperança, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS, PARA 

TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO DA REQUERIDA 

MARILENE FAIMA ZANCHET E DA NOMEAÇÃO DE AMABILE ZANCHET 

SUA IRMÃ, COMO CURADORA, REQUERENDO O QUE ENTENDER 

CABIVEL.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Vistos, etc...

 Trata-se de Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória movida 

por Amabile Zanchet, em face de Marilene Fátima Zanchet, todas 

qualificadas nos autos, sob o argumento, em síntese, de que é irmã da 

Interditanda, a qual é portadora de Retardo Mental – CID 10 F71. 1, 

conforme atestados médicos em anexo.
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Relata que a doença que acomete a Interditanda compromete a sua higidez 

mental, portanto, necessária a sua interdição, com a nomeação de 

curadora para representa-la na vida civil.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 10/15.

Realizada audiência de entrevista da Interditanda, antecipou-se os efeitos 

da tutela, nomeando a Requerente como curadora provisória da 

Interditanda e determinou-se a realização de perícia médica. (Termo de 

Audiência de fls. 23/24).

Laudo Pericial juntado às fls. 41/43.

A Requerente às fls. 45 ratificou os pedidos contidos na inicial.

O Ministério Público opinou pela procedência do pedido, fls. 46/47.

A Interditanda, através da curadora especial nomeada, apresentou 

contestação por negativa geral, fls. 50/51v.

Relatado o necessário. Decido.

Como visto no relatório pretende Amabile Zanchet a interdição de sua irmã 

Marilene Fátima Zanchet, tendo em vista sua incapacidade.

 A viabilidade dos argumentos deduzidos em juízo revela-se pelo conjunto 

probatório carreado aos autos, entrevista da Interditanda e, mormente 

perícia médica de fls. 41/43, que atesta que a interditanda não se encontra 

capaz de reger a si próprio, necessitando que sua pessoa e atos da vida 

civis sejam dirigidos por um curador, in casu, a Requerente, sua irmã.

 Assim sendo, necessário observar, que de acordo com art. 747 do CPC, 

a legitimidade da Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem 

demonstra ser, irmã da Interditanda, fls. 12 e 13. Desta feita, é possível o 

julgamento do processo, no estado em que se encontra.

 Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” 

(Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º do Código Civil, que 

estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou 

deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, 

tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder 

público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”.

 Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”.

 Dito isso, é possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista 

que a perícia médica, fls. 41/43, foi conclusiva no sentido de que a 

Interditanda: “possui, Retardo Mental moderado (F71 Cid10), transtorno 

que cursa com alteração na orientação, memória, inteligência e no seu 

discernimento, tornando-a parcialmente incapaz de reger por si só seus 

atos da vida civil, necessitando de auxílio para administrar seus bens, 

negócios e para realizar tratamento de saúde”.

 Neste sentido, aliás, já se decidiu: “Acolhimento da pretensão autorizado 

pelas provas trazidas aos autos, sobretudo o laudo pericial...” (TJSP – AC 

129.714-4 –Rel. Des. Salles de Toledo – J. 23.02.2000 – v.u.).

 Para Maria Helena Diniz:

 “A curatela é o encargo público cometido, por lei, a alguém para reger e 

defender uma pessoa e administrar os bens de maiores incapazes, que, 

por si sós, não estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade 

ou deficiência mental” (RT 529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387).

 Quanto à nomeação do curador, Humberto Theodoro Júnior comenta:

 “A novel ordem jurídica alinhou-se à tendência jurisprudencial. Assim, 

será nomeado pessoa que melhor atenda aos interesses do curatelado 

(NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é acolhida a disposição que assegura 

ao cônjuge ou companheiro o direito de ser curador do outro, quando 

interdito. ” (In Curso de Direito Processual Civil, Volume II, Editora Forense, 

50ª edição - 2016, pág. 537).

 Diante deste contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair 

sobre a pessoa da Requerente - irmã da Interditanda, conforme postulado 

na inicial, que deverá exercer o encargo da curatela primordialmente no 

resguardo dos interesses da Interditanda - a seguir melhor delimitados - 

inclusive quanto à subsistência e acompanhamento de sua enfermidade, 

para fins de recuperação, se possível, (art. 758 do CPC), em consonância, 

aliás, com o entendimento doutrinário:

 “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na base do art. 

1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o curador 

promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015)

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição parcial de 

Marilene Fátima Zanchet, nomeando-lhe curadora a Requerente, Amabile 

Zanchet, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 

85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar 

pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para 

os quais necessitará da curadora nomeada, especialmente para: 

emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser 

demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera 

administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, portanto, a 

curadora se responsabilizar, ainda, pelos cuidados relacionados à 

enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e subsistência), (art. 

758 do CPC).

 Lavre-se termo ou alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 

1º, inciso VI, do CPC, devendo constar que é terminantemente vedada, 

sem autorização judicial, a alienação ou oneração de bens móveis, imóveis 

ou de quaisquer natureza, acaso pertencentes a curatelada, e, ainda, a 

proibição da Curadora de fazer empréstimo bancário/financiamento, em 

nome da Interditada, sem autorização judicial; obrigando-se à prestação de 

contas de sua administração, quando solicitadas.

 Dispensada a especialização de hipoteca legal ou caução, diante da 

idoneidade da curadora (irmã da Interditada) e, ainda, pela ausência de 

notícia de patrimônio, considerável/significante a ser administrado.

Em obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º, do Código de 

Processo Civil de 2015 e no artigo 9º III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente no registro de pessoas naturais, publicando-se no DJE e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, 

e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital o nome da Interditada, da curadora e os limites da 

curatela, neste caso em razão da necessidade de intervenção da 

curadora para a validade dos atos da vida civil/administração de natureza 

patrimonial e negocial da Interditada, em especial art. 1.782 do Código Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. Sem custas.

P.I.C.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Milena Vanni Holpert

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 820136 Nr: 26370-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVDO, JODQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR COSTA - OAB:11.399/MT, 

FERNANDA ABREU MATTOS - OAB:8427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KESIA MARTINS FORTES DOS 

REIS - OAB:16125-B, NAYARA DAS NEVES E SILVA - OAB:18855

 (...) Descabe, pois, o pedido de retenção de passaporte e da CNH e o 

bloqueio de cartões de crédito da executada, medidas estas que são 

desproporcionais à obrigação que se busca satisfazer. Precedentes 

deste Tribunal de Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70074954389, TJRS, Julgado em 

30/11/2017).Todavia, por entender que é efetivamente necessário e 

razoável, mormente por não ter havido, até o momento, o pagamento 

integral pela parte executada, e, em observância, ainda, ao que dispõe o 

artigo 528 do CPC, defiro o pedido de protesto da dívida.Com relação às 

alegações do executado de dificuldade financeira, não é suficiente para 

minimizar a sua obrigação alimentar, em sede de cumprimento de 

sentença, devendo ele se valer da via apropriada para tanto, caso o 

encargo alimentar esteja em desacordo com suas possibilidades.No mais, 

intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens do executado passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento do processo.Com relação ao valor penhorado da dívida, 

considerando a anuência do próprio executado, bem como, ante o caráter 

alimentar da obrigação, defiro o levantamento pela parte 

exequente.Promovam-se as medidas necessárias para o seu 

levantamento, vinculando o valor penhorado a uma subconta destes 

autos, com a consequente expedição de alvará em favor da representante 

legal do alimentado.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1160634 Nr: 36221-17.2016.811.0041

 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: AMDSO, JRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:16.552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇÃO DE INTERDIÇÃO 3ª PÚBLICAÇÃO

Prazo do edital:10

Intimando/Citando/Notificando:Requerente: Antonina Maria de Siqueira 

Oliveira, Cpf: 31451810172, Rg: 402484 SSP MT Filiação: Ananias S. da 

Silva e Benedita Leite dos Santos, data de nascimento: 15/09/1953, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), do lar, Endereço: Rua 

69,Quadra 69 Casa 11, Bairro: Cpa iv - 5ª Etapa, Cidade: Cuiabá-MT

Interditando: Jerônimo Rodrigues de Oliveira, Cpf: 10596470100, Rg: 

0036858-0 SSP MT Filiação: Cassimiro Rodrigues de Oliveira e Gregoria 

Benedita de Oliveira, data de nascimento: 30/09/1940, brasileiro(a), natural 

de Chapada guimarães-MT, casado(a), aposentado, Endereço: Rua 69, 

Quadra 69, Casa 11, Bairro: Cpa iv - 5ª Etapa, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS, PARA 

TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO DO REQUERIDO 

JERONIMO RODRIGUES DE OLIVEIRA E DA NOMEAÇÃO DE ANTONIA 

MARIA DE SIQUEIRA OLIVEIRA SUA ESPOSA COMO CURADORA, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER CABIVEL.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Vistos, etc...

 Trata-se de Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória movida 

por Antonina Maria de Siqueira Oliveira, em face de Jeronimo Rodrigues de 

Oliveira, todos qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de 

que é esposa do Interditando, o qual é portador de ALZHEIMER incurável, 

grave e progressivo- CID G30.1, conforme atestado médico em anexo.

Relata que a doença que acomete o Interditando é crônica e sua 

incapacidade é por tempo indeterminado, portanto, necessária a sua 

interdição.

Alega que é a Requerente quem efetivamente assiste seu marido, 

suprindo suas necessidades, mesmo nos atos mais simples da vida diária.

Requer a interdição de Jeronimo Rodrigues de Oliveira, nomeando-a como 

curadora, objetivando representá-lo nos atos da vida civil.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 09/20.

Às fls. 21, decisão designando data para realização de audiência de 

entrevista.

Em audiência, após a entrevista do Interditando, antecipou-se os efeitos 

da tutela, nomeando a Requerente como curadora provisória do 

Interditando e determinou-se a realização de perícia médica. (Termo de 

Audiência de fls. 22/23).

Laudo Pericial às fls. 36/38.

A Requerente às fls. 43 ratificou os pedidos contidos na inicial.

O Ministério Público opinou pela procedência do pedido, fls. 48/49.

O Requerido, através do curador especial, apresentou contestação por 

negativa geral, fls. 54.

Relatado o necessário. Decido.

Primeiramente, ressalto que é aplicável, inclusive aos processos em 

curso, em face do direito intertemporal e, neste caso, por assegurar os 

interesses das pessoas com deficiência, o vigente Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/2015) e o “Estatuto da Pessoa Com Deficiência”, também 

em vigor, (Lei 13.146/2015).

 Assim sendo, necessário observar, ainda, que de acordo com art. 747 do 

CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se comprovada nos autos, 

que bem demonstra ser, esposa do Interditando, fls. 13. Desta feita, é 

possível o julgamento do processo, no estado em que se encontra.

 Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” 

(Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º do Código Civil, que 

estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou 

deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, 

tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder 

público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”.

 Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”.

 Dito isso, é possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista 

que a perícia médica, fls. 36/38, foi conclusiva no sentido de que o 

Interditando: “... possui, demência na Doença Alzheimer, classificada no 

CID 10 F00, doença mental grave e progressiva que cursa com prejuízos 

da memória, orientação tempo/espaço, discernimento e na sua autonomia 

tornando-o parcialmente incapaz de reger por si só seus atos da vida civil, 

devendo ter auxílio para administrar sua renda e assim como realizar 

tratamento de saúde”.

 Neste sentido, aliás, já se decidiu: “Acolhimento da pretensão autorizado 

pelas provas trazidas aos autos, sobretudo o laudo pericial...” (TJSP – AC 

129.714-4 –Rel. Des. Salles de Toledo – J. 23.02.2000 – v.u.).

 Para Maria Helena Diniz:

 “A curatela é o encargo público cometido, por lei, a alguém para reger e 

defender uma pessoa e administrar os bens de maiores incapazes, que, 

por si sós, não estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade 

ou deficiência mental” (RT 529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387).

 Quanto à nomeação do curador, Humberto Theodoro Júnior comenta:

 “A novel ordem jurídica alinhou-se à tendência jurisprudencial. Assim, 

será nomeado pessoa que melhor atenda aos interesses do curatelado 

(NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é acolhida a disposição que assegura 

ao cônjuge ou companheiro o direito de ser curador do outro, quando 

interdito. ” (In Curso de Direito Processual Civil, Volume II, Editora Forense, 

50ª edição - 2016, pág. 537).

 Diante deste contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair 

sobre a pessoa da Requerente - esposa do Interditando, conforme 

postulado na inicial, que deverá exercer o encargo da curatela 

primordialmente no resguardo dos interesses do Interditando - a seguir 

melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência e acompanhamento de 

sua enfermidade, para fins de recuperação, se possível, (art. 758 do 

CPC), em consonância, aliás, com o entendimento doutrinário:

 “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na base do art. 

1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o curador 

promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015)

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição parcial de 

Jerônimo Rodrigues de Oliveira, nomeando-lhe curadora a Requerente, 

Antonina Maria de Siqueira Oliveira, com fundamento no art. 755, § 1º do 

CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da 

incapacidade de realizar pessoalmente atos da vida civil, de natureza 

patrimonial e negocial, para os quais necessitará da curadora nomeada, 

especialmente para: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam 

de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, portanto, 

a curadora se responsabilizar, ainda, pelos cuidados relacionados à 

enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e subsistência), (art. 

758 do CPC).

 Lavre-se termo ou alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 

1º CPC, devendo constar que é terminantemente vedada, sem autorização 

judicial, a alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer 

natureza, acaso pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da 

Curadora de fazer empréstimo bancário/financiamento, em nome do 

Interditado, sem autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas 

de sua administração, quando solicitadas.

 Dispensada a especialização de hipoteca legal ou caução, diante da 

idoneidade da curadora (esposa do Interditado) e, ainda, pela ausência de 

notícia de patrimônio, considerável/significante a ser administrado.

Em obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º, do Código de 

Processo Civil de 2015 e no artigo 9º III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente no registro de pessoas naturais, publicando-se no DJE e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, 

e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital o nome do Interditado, da curadora e os limites da 
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curatela, neste caso em razão da necessidade de intervenção da 

curadora para a validade dos atos da vida civil/administração de natureza 

patrimonial e negocial do Interditado, em especial art. 1.782 do Código Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. Sem custas.

P.I.C.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Milena Vanni Holpert

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001803-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA TIBALDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MARIA DE SOUZA PINTO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

07/06/2018 ÀS 15:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 4 de junho de 

2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) 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: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004565-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUIS DA SILVA TORRES OAB - MT18105/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. F. F. (REQUERIDO)

J. T. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

07/06/2018 ÀS 16:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 4 de junho de 

2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) 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: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035363-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT0015283A-O (ADVOGADO)

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. F. E. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

07/06/2018 ÀS 17:45H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 4 de junho de 

2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) 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: ( )

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012776-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ CAETANO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA RODRIGUES MACEDO OAB - MT16863/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSTA CAETANO DE PAULA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1012776-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANDERSON LUIZ CAETANO 

DE PAULA INVENTARIADO: FAUSTA CAETANO DE PAULA Vistos, etc. 

Defiro por ora os benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos 

da Lei 1.060/50 e artigo 98 do Código de Processo Civil Nomeio 

Inventariante o herdeiro Sr. ANDERSON LUIS CAETANO DE PAULA. 

Intime-se o Inventariante para providenciar: a) - recolhimento do imposto 

“causa mortis” juntando aos autos as guias de recolhimento ou prova da 

isenção nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002; b) – certidão acerca da 

existência de testamento deixado pelos autores da herança, expedida pela 

CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados; c) – certidão 

negativa da Fazenda Pública Municipal em nome da de cujus. As 

providências deverão se dar no prazo de 20 (vinte) dias. Determino a 

pesquisa BACENJUD com a finalidade de verificar os valores depositados 

em conta da falecida. Ciência ao Ministério Público. Por fim, concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006965-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA GOMES (EXEQUENTE)

T. F. O. G. (EXEQUENTE)

E. F. O. G. (EXEQUENTE)

D. M. O. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LUZIA DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - 026.070.871-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO RODRIGUES GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC. Desde já 

autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus requisitos. 

Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações 

alimentícias vencidas, alusivas aos meses de fevereiro e março de 2.018, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Se não pagar, 

não provar que efetuou, ou em caso de não restar comprovada a 

impossibilidade absoluta do adimplemento por meio da justificativa (art. 

528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o pronunciamento judicial (art. 

528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 
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(três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), salientando ao devedor que o 

cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações vencidas 

e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). Caso o devedor pague as prestações, 

fica suspensa a ordem de prisão, ou se expedirá alvará de soltura, 

conforme a hipótese. Advirta o devedor que o cumprimento da pena de 

prisão civil não elide o débito, podendo, eventualmente, o Ministério Público 

ser cientificado dos indícios da prática do crime de abandono material (art. 

532 do NCPC). Tendo sido juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça 

nos autos, intime-se a parte exequente, para requerer o que entender de 

direito no prazo 05 (cinco) dias. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1149542 Nr: 31515-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONATO CLAUDIO DA PIEDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PARADA MACHADO 

FILHO - OAB:21.346/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 1149542.

 Diante da manifestação de fls. 39/40, determino a realização de consulta 

junto ao BACENJUD trazendo aos autos extratos.

Após, intime-se o requerente na pessoa de seu patrono, via DJE para 

manifestar.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 352770 Nr: 23162-40.2008.811.0041

 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: JCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho cota do representante do Ministério Público de fl. 180, determino a 

intimação pessoal da curadora nomeada, Srª Odiles Nunes, endereço à fl. 

165, 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 a intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) 

dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique – se e encaminhem –se os autos ao MP.

Por fim, conclusos.

Intime – se. Cumpra – se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1131361 Nr: 23565-28.2016.811.0041

 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: SDCR, LDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho cota do representante do Ministério Público de fls. 35/36, determino 

a intimação da Defensoria Pública para que se manifeste quanto as 

informações de fls. 32/34.

Intime – se. Cumpra – se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1035341 Nr: 39274-40.2015.811.0041

 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: TPS, IDPDS

 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:

 Vistos, etc.

Dê - se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Intime – se. Cumpra – se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1009632 Nr: 27421-34.2015.811.0041

 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: STDC, ADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, OTAVIANO MUNIZ DE MELO JUNIOR - OAB:188139/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê - se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Intime – se. Cumpra – se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 993105 Nr: 19918-59.2015.811.0041

 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: FLAUDENIR PEREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA RENATA BISPO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê - se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Intime – se. Cumpra – se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1151432 Nr: 32328-18.2016.811.0041

 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: MRDS, SBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro requerimento de fl. 50, determino a intimação pessoal do 

requerente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser 
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localizada, determino desde já a intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) 

dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique – se e encaminhem –se os autos ao MP.

Por fim, conclusos.

Intime – se. Cumpra – se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1039830 Nr: 41511-47.2015.811.0041

 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: PCDN, MDBDDN

 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:

 Vistos, etc.

Dê - se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Intime – se. Cumpra – se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1087130 Nr: 4788-92.2016.811.0041

 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: AKAAC, AMAAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista certidão do Oficial de Justiça de fl. 62, nomeio para 

defender os interesses do requerido a Defensoria Pública do Estado.

Após, apresentada a defesa, dê -se vista ao representante do Minstério 

Público para manifestação.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1007830 Nr: 26732-87.2015.811.0041

 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: RSMDO, TRMDO

 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:

 Vistos, etc.

Tendo em vista certidão do Oficial de Justiça de fl. 39, nomeio para 

defender os interesses do requerido o Núcleo de Pratica Juridica da 

Faculdade Cândido Rondon .

Após, apresentada a defesa, dê -se vista ao representante do Minstério 

Público para manifestação.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1122726 Nr: 19920-92.2016.811.0041

 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: RLV, ILV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro requerimento de fl. 41, determino a suspensão do feito pelo prazo 

de 30 (trinta) dias, após, decorrido o prazo, certifique - se e volte os autos 

conclusos para deliberação.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1155556 Nr: 34134-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDCM, ADCM, GDCR, GKDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, NPJ - ICEC - OAB:ICEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 1155556.

Determino a expedição de novo mandado, nos termos da decisão de fls. 

56, no endereço do executado às fls. 61, devendo o Senhor Oficial de 

Justiça observar o disposto no art. 212, §2° do Código de Processo Civil.

Às providências.

Intime-se.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1043763 Nr: 43353-62.2015.811.0041

 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: MARCIA MARIA SILVA AGUIAR, LYDIO CYRIACO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONÁRIO GOMES MUNIZ - 

OAB:15.072/MT, MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - 

OAB:15.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1043763

Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÂO COM PEDIDO DE CURATELA 

PROVISÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por 

MARCIA MARIA SILVA AGUIAR em face de LYDIO CYRIACO AS SILVA, 

em virtude do requerido não se encontrar em condições de responde 

pelos seus atos.

Juntada documentação nos autos.

Foi deferida a liminar, nomeando a requerente curador provisório para o 

interditando, fl.47.

À fl. 85, certidão de óbito do interditando.

É o relato.

Decido.

Observa-se dos autos que o interditando faleceu conforme certidão de 

óbito fls. 85, de acordo com o acima delineado, o art. 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil, assim dispõe:

“Art. 485 – O Juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

VI – verificar ausência de legitimidade ou interesse processual;

(...)”.

Assim sendo, DEIXO de acolher o pedido inicial, extinguindo-se o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do Código de 

Processo Civil, por se tratar de ação intransmissível, em virtude do 

falecimento do interditado Sr. LYDIO CYRIACO AS SILVA.

Oficie-se o INSS para conhecimento.

Sem custas.

Transitado em Julgado certifique – se e remeta – se ao arquivo, 

procedendo – se as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1147641 Nr: 30686-10.2016.811.0041

 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: MGDA, MDGFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLAINY MARIA ARAUJO 

LOPES GARCIA - OAB:20.532/MT, ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1147641

Trata-se de Ação de INTERDIÇÂO proposta por MANOEL GARCIA DE 

ARAUJO em face de MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE OLIVEIRA, em 

virtude da requerida ser portadora de esquizofrenia (CID: 10 F20.0), não 

se encontrando em condições de responde pelos seus atos.

Juntada documentação nos autos.

Foi deferida a liminar, nomeando o requerente curador provisório para da 

interditanda, fls. 33/33-verso.

À fl. 68, certidão de óbito da interditanda.

É o relato.

Decido.

Observa-se dos autos que o requerente faleceu conforme certidão de 

óbito fls. 55, de acordo com o acima delineado, o art. 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil, assim dispõe:

“Art. 485 – O Juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

VI – verificar ausência de legitimidade ou interesse processual;

(...)”.

Assim sendo, DEIXO de acolher o pedido inicial, extinguindo-se o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do Código de 

Processo Civil, por se tratar de ação intransmissível, em virtude do 

falecimento da interditada Srª MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE 

OLIVEIRA.

Oficie-se o INSS para conhecimento.

Sem custas.

Transitado em Julgado certifique – se e remeta – se ao arquivo, 

procedendo – se as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1095943 Nr: 8800-52.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJADS, CSA, AKDSADR, MSA, MDSS, MDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELI SOARES DE 

CARVALHO PEREIRA DE SOUZA - OAB:20283/O, HUDSON LUIZ DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB 21.613, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - 

OAB:OAB 21.001

 POSTO ISSO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

REJEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a ação, para todos os efeitos 

jurídicos e legais.Isento de custas às partes ante o benefício da justiça 

gratuita ao autor, que estendo a parte requerida. Condeno a requerida a 

pagar aos advogados da parte requerida os honorários de R$ 1.000,00 

(um mil reais), devendo as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficar sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, artigo 98 § 3º do Código de Processo 

Civil.Após o prazo recursal, arquive os autos com as anotações de 

praxe.P.R.I.C.Cuiabá, 30 de maio de 2018.Luís Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1150226 Nr: 31847-55.2016.811.0041

 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: RDFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA R. DE MORAIS 

- OAB:2.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Therezinha Heloisa Bruno 

de Pinho Silva - OAB:OAB/MT 589, Vanessa Pinho Silva - 

OAB:OAB/MT 11.183, Wagner Roberto Pereira - OAB:OAB/MT 16278

 Vistos, etc.

Autos n.º 1150226

As partes são legítimas, estão representadas nos autos. Inexistem 

preliminares. Assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC, fixo como 

pontos controvertidos: i) o período em que as partes conviveram em união 

estável; ii) a partilha de bens; iii) o valor a ser pago a título de pensão 

alimentícia à Autora; iv) a indenização por danos morais.

Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

28/08/2018, às 14:00 horas, ocasião em que será tomado depoimento 

pessoal das partes e serão ouvidas as testemunhas arroladas pelas 

partes (art. 357, § 4º, CPC); as que forem arroladas fora deste prazo 

entender-se-á que comparecerão independentemente de intimação.

Intimem-se as partes, com a advertência do art. 385, § 1º do CPC.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1058655 Nr: 50354-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSSF, AKSF, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDA, NODS

 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 1058655

Designo o dia 19/06/2.018 às 10h00min para a realização da coleta de 

material para a realização de exame de DNA, quando as partes deverão 

comparecer no laboratório CEDIC CEDILAB, situado R. Barão de Melgaço, 

2777 - Centro Sul, Cuiabá - MT, 78020-800.

As despesas do exame serão custeadas pelas partes requeridas, 

conforme determinado às fls. 31.

Oficie-se à referida instituição na pessoa de seu responsável legal 

informando quanto a presente decisão; bem como solicitando que o 

resultado seja encaminhado à 5º Vara de Família e Sucessões em 

envelope lacrado, no prazo de 15 (quinze) dias após a coleta do material.

Como laudo nos autos, dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 909987 Nr: 36848-89.2014.811.0041

 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: SVNDS, LANDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDPJDU

 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 909987

Diante das informações constantes às fls. 57, bem como levando em 

consideração o pedido da Defensoria Pública, determino seja oficiada a 

Secretaria de Saúde (fls. 35), a fim de disponibilizar meios para a 

realização de Exame de D.N.A., no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 790822 Nr: 44877-02.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Picolotto Junior - 

OAB:OAB/MS 13.673, Júlio Cesar de Moraes - OAB:OAB/MS 

13740-A, Rodrigo Nascimento da Silva - OAB:OAB/MS 9.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 790822

Verifico que os advogados nomeados na procuração acostada às fls. 65 

não foram intimados, conforme certidão de publicação de expediente de 

fls. 71.

Desse modo, cumpra-se o despacho de fls. 70, a fim de evitar nulidade 

processual.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 909830 Nr: 36733-68.2014.811.0041

 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: MVDAMDS, ADAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNDS

 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 909830

Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil, em razão do 

que a Senhora Gestora deverá agir com as cautelas necessárias.

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil.

A parte Exequente informa que o débito exequendo perfaz o valor de R$ 

4.351,20 (quatro mil trezentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), 

referentes às prestações vencidas nos últimos 12 (doze) meses (fls. 54, 

último parágrafo), e requer a intimação do Executado para o pagamento 

em 3 (três) dias nos termos do art. 528 do C.P.C. (prisão civil) (fls. 55, item 

“c”)

Entretanto, entendo que a Exequente deve emendar a petição inicial, a fim 

de executar as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da ação, 

bem como as prestações que se vencerem no curso da ação pelo rito de 

prisão (art. 528 do C.P.C.), e as prestações pretéritas pelo rito previsto no 

art. 523 do C.P.C. (expropriação), juntando, ainda, planilha atualizada do 

débito.

Desse modo, intime-se a parte Exequente, para emendar a petição inicial 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

(art. 321 do C.P.C.)

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 900012 Nr: 29832-84.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BORGES GUIMARÃES - 

OAB:17214-B, LUIZ EDUARDO LOPES JR. - OAB:13.879/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 900012

Reitere-se o ofício acostado às fls. 139.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 987277 Nr: 17283-08.2015.811.0041

 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: LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eloísa Maria Barbosa 

Medeiros - OAB:OABMT 14811, Raphael Barbosa Medeiros - 

OAB:OABMT10617

 Vistos, etc.

Autos n.º 987277

Comungo com o parecer ministerial (fls. 102) e determino a intimação da 

parte Requerida, por meio de seu advogado, para que se manifeste quanto 

ao Abandono da ação (art. 485, § 6.º do C.P.C.) no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Não havendo manifestação, venham conclusos para extinção.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 889937 Nr: 23175-29.2014.811.0041

 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: AGRDC, JARL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SOARES MIRANDA - 

OAB:5911/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Autos n.º 889937

A parte Exequente pugna seja expedido ofício ao órgão empregador do 

Executado: Empresa Bom Futuro Agrícola (AGROMERADO RUBI), setor de 

energia situado na Avenida Florais, n.º 1.788, Bairro Ribeirão da Lipa, 

Cuiabá – MT, para que proceda com o desconto de 20% (vinte por cento) 

da remuneração líquida, inclusive sobre 13º Salário e Férias, conforme 

acordo realizado na Ação de Alimentos, Processo n.º 2003/41, que 

tramitou perante esse Juízo.

Quanto ao direito de ter o desconto realizado na folha de pagamento, 

entendo inexistir qualquer óbice para que seja efetuado. Entretanto, o 

montante de 20% (vinte por cento) não faz jus a parte Exequente. Isso 

porque na Ação de Execução de Alimentos, Processo n.º 731/2006, as 

partes realizaram acordo (fls. 07/10) estabelecendo como obrigação do 

genitor pagar o equivalente a 15% (quinze por cento) dos seus 

rendimentos líquidos, bem como 13º salário, férias e outras verbas 

percebidas. (fls. 07)

Desse modo, defiro parcialmente o pedido de fls. 49/50 e determino seja 

expedido ofício ao órgão empregador do Executado: Empresa Bom Futuro 

Agrícola (AGROMERADO RUBI), setor de energia, situado na Avenida 

Florais, n.º 1.788, Bairro Ribeirão da Lipa, Cuiabá – MT, para que proceda 

com o desconto de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do 

genitor, bem como 13º salário, férias e outras verbas percebidas (fls. 07), 

sob pena de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do C.P.) e crime 

contra a Administração da Justiça. (art. 22 da Lei de Alimentos)

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 798826 Nr: 5226-26.2013.811.0041

 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: NG, MDLLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 798826

Defiro o pedido de fls. 103 e concedo o prazo de 90 (noventa) dias, para 

que as partes cumpram o despacho de fls. 161/161 – verso.

Decorrido o prazo e não havendo a juntada dos documentos, determino a 

remessa dos autos o arquivo, observando as cautelas necessárias, 

diante da certidão de trânsito em julgado sem interposição de recurso. (fls. 

119)

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 947664 Nr: 58943-16.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMS, MMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAS, CAS, ISC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, LUCIANA 

MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:17.672/MT, NÁDIA BLEMER CARVALHO 

- OAB:11.595/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonina Lopes de Almeida 

Martelli - OAB:, Antonina Lopes de Almeida Martelli - OAB:OAB/MT 

12.929, Nádia Blemer Carvalho - OAB:OAB/MT 11595

 ANTE O EXPOSTO e, com tais considerações, por força do art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil, DEIXO DE ACOLHER OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS ÀS FLS. 47/50.Cientifique-se o Ministério 

Público.Intimem-se as partes.Cumpra-se.Transitado em julgado, 

certif ique-se e arquive-se, com as devidas baixas e 

anotações.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018.Luís Fernando Voto 

KircheJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 884702 Nr: 19648-69.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MALAQUIAS DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA DE MELO ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBENIS PEREIRA JARA - 

OAB:15.967/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLÁUDIO NASCIMENTO - 

OAB:5475, TANIA BENEDITA CORREIA - OAB:12.179/MT

 Vistos, etc.

Código: 884702

Determinada a intimação das partes para que manifestasse com relação 

ao relatório de Estudo Psicológico de fl. 312, a parte autora se manifestou 

às fls. 314/315, pela manutenção da guarda provisória em favor do autor 

até o deslinde da ação peças razões delineados à fl. 310, requereu ainda 

a realização de Estudo Social em sua residência em Goiânia/GO.

Às fls. 318/320, a parte requerida manifestou pelo deferimento da 

revogação da liminar que concedeu a guarda provisória ao requerente 

devolvendo a guarda do menor para a genitora.

Oportunizada a manifestação do representante do Ministério Público, fl. 

321/321-verso, manifestou pelo deferimento do pedido de fl. 315 e quanto 

ao pedido de revogação da liminar que concedeu a guarda provisória ao 

requerente, manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da 

liminar.

É o breve relato. Decido.

Coaduno com o parecer do Ministério Público de fls. 321/321-verso com 

relação ao requerimento de fl. 318/320 e INDEFIRO o requerimento da parte 

requerida para reversão da guarda e matenho provisoriamente a decisão 

liminar de guarda do menor com o genitor, visto que não houve 

modificação fática ou provas que desabone o autor.

Ante a desnecessidade de outras provas a serem produzidas nos autos, 

dou por encerrada a instrução processual.

Indefiro o pedido da parte autora para realização de novo Estudo Social, 

visto que já existem provas suficientes para prolação da sentença.

Intime – se as partes para apresentarem as alegações finais no prazo de 

15 (quinze) dias de forma sucessiva.

Após, encaminhem – se os autos ao Ministério Público para parecer final.

Por fim, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1170839 Nr: 40552-42.2016.811.0041

 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: JFDS, CMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFC, RRSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE LIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1170839

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA ajuizada por JUCILENE FIGUEIREDO DOS 

SANTOS e CIRÇO MARQUES DALTO em face de ALESSANDRO FERREIRA 

COSTA e REJANE RAIZE SANTOS ARRUDA, a fim de obter a guarda do 

menor Guilherme Ferreira Santos.

 O menor Guilherme Ferreira Santos obteve a maioridade civil. (fls. 18/19)

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Ação de Guarda ajuizada por Jucilene Figueiredo dos Santos 

e Cirço Marques Dalto em face de Alessandro Ferreira Costa e Rejane 
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Raize Santos Arruda, a fim de obter a guarda do menor Guilherme Ferreira 

Santos.

 Denota-se das informações constantes nos documentos de fls. 18/19, a 

obtenção da maioridade civil do Senhor Guilherme Ferreira Santos.

 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, 30 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 878665 Nr: 15898-59.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHM, EDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRAP, LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 878665

Trata-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM 

ajuizada por MATHEUS HENRIQUE MARTINS, menor representado por sua 

genitora, Senhora ELIENE DA COSTA MARTINS, em face de LUCIMARA 

ABADIA DE SOUZA.

Compulsando os autos verifico que o de cujus Reginaldo Aparecido 

Pereira deixou uma filha menor, conforme certidão de óbito. (fls. 14)

Ainda, é possível constatar que apesar das afirmações realizadas as fls. 

06, primeiro, segundo, e terceiro parágrafos, onde a parte Autora aduz 

que a Senhora Lucimara Abadia de Souza é a mãe biológica, não obstante 

ser a Senhora Eny Pereira de Oliveira a mãe registral (fls. 11), não será 

nos presentes autos que essa questão será resolvida, uma vez que deve 

ser ajuizada ação competente.

Desse modo, determino a intimação da parte Autora, para que inclua no 

polo passivo da ação a filha do falecido (fls. 14), sob pena de extinção do 

feito, diante da ilegitimidade. (art. 485, VI, C.P.C.)

Não havendo manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 279868 Nr: 5870-76.2007.811.0041

 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: JAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

(UNIJURIS/UNIC) - OAB:4.862-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - OAB:7.057/MT, ELIANE BLASZAK LACERDA - OAB:5.413, 

JOSE ROBERTO SANTOS CRUZ - OAB:2.855 - TO, NPJ - ICEC - 

OAB:ICEC

 Vistos, etc.

Autos n.º 279868

Verifico que a decisão de fls. 95 não foi cumprida diante da inércia do 

Senhor José Alberto Francisco. (fls. 105)

Desse modo, reitero a decisão de fls. 95, devendo o Senhor José Alberto 

Francisco cooperar com a Justiça para a realização da avaliação do 

imóvel descrito às fls. 95, item “i”, sob pena de multa de R$ 500,00 

(quinhentos reais) e crime de desobediência (art. 330 do Código Penal)

Desde já autorizo ordem de arrombamento (art. 5.º, XI, da C.F.) para a 

avaliação do imóvel, devendo o Oficial de Justiça acionar a Polícia Militar.

Com a avaliação nos autos, intimem-se as partes.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1123645 Nr: 20307-10.2016.811.0041

 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: EFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÔNIA MARIA GREFE DE MELO 

SANTANA - OAB:12.158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1123645

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS C/C 

GUARDA COMPARTILHADA C/C ALIMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por EDIVALDO FERREIRA GOMES em face de ANA 

PAULA DUARTE DA SILVA.

A regra no Código de Processo Civil é que se determina a competência no 

momento da propositura da ação. (art. 43, NCPC).

 Nada obstante, em se tratando de direitos envolvendo criança ou 

adolescente, o referido momento de fixação da competência sofre 

mitigações, porquanto os princípios da primazia ao melhor interesse da 

criança e o do juízo imediato prevalecem ao princípio da perpetuatio 

jurisdictionis.

 Verifico que desde a petição inicial o Autor afirma que a requerida 

mudou-se juntamente com a menor Gabriella Duarte Gomes para a Cidade 

de Tubarão – Santa Catarina (fls. 05, terceiro parágrafo), cuja informação 

é reiterada durante o trâmite processual (fls. 90, 93 e 110)

Desse modo, os autos devem ser remetidos à Comarca de Tubarão – 

Santa Catarina, atual endereço da menor.

 Assim, declaro este Juízo incompetente para o processamento da 

presente demanda, e, em virtude da competência determinada pelos 

princípios da primazia ao melhor interesse da menor e o do juízo imediato, 

determino que o presente feito seja remetido para a Comarca de Tubarão – 

Santa Catarina, com as nossas homenagens, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias neste Juízo.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771176 Nr: 24233-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDAT, MCDCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107/MT, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - OAB:5341/MT, 

DORALINA MARIANA DA SILVA - OAB:3.786/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ASSIS SOUZA 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 24233-38.2012.811.0041, 

Protocolo 771176, 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.: 154647 Nr: 8306-13.2004.811.0041

 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: JNSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - 

OAB:20.935, VALTENIR LUIZ PEREIRA-defensor - OAB:PROC.DA 

DEFENS., VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - 

OAB:20.937-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS JOSÉ DE 

ARRUDA CASTRO JUNIOR, para devolução dos autos nº 

8306-13.2004.811.0041, Protocolo 154647, 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.: 790108 Nr: 44149-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDAD, STS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA PAES MOREIRA 

SAMARIEGO - OAB:MT/5112, DAUTO BARROS CASTRO PASSARE - 

OAB:MT/6199, DEFENSORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

ELIANE DA SILVA SANTOS - OAB:21.647/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIANE DA SILVA 

SANTOS, para devolução dos autos nº 44149-58.2012.811.0041, 

Protocolo 790108, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1294698 Nr: 6434-69.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFNM, DFNM, JGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE MORAES - 

OAB:18.037/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 15, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1287528 Nr: 4122-23.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDESF, LMXS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ROBERTO DYLAN 

DA SILVA - OAB:188.054/MS, FELIPE GON DOS SANTOS - 

OAB:28.772/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 18, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 513665 Nr: 2472-88.1988.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STELLA ALBERTINA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DARCY AVELINO DA SILVA 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056, FAUSTINO ANTÔNIO DA SILVA NETO - OAB:6.707/MT, 

FRANCISCO VILLANOVA FILHO - OAB:1064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

certifico que retifiquei o cadastro dos autos junto ao APOLO, para nele 

incluir o procurador da Inventariante (fl. 80), impulsiono os autos para 

intimar a Inventariante a acerca da decisão de fl. 127.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27831 Nr: 6031-96.2001.811.0041

 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: TEREZINHA FERREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LURISVALDO ALVES DAS DORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - OAB:16.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROGERIO ANTUNES 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 6031-96.2001.811.0041, 

Protocolo 27831, 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.: 1184044 Nr: 45150-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRDASSO, DHDASSO, ADAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN FRAGA DE CASTRO 

GOMES - OAB:20.935, VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - 

OAB:20.937-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19167/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS JOSÉ DE 

ARRUDA CASTRO JUNIOR, para devolução dos autos nº 

45150-39.2016.811.0041, Protocolo 1184044, 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.: 844369 Nr: 48193-86.2013.811.0041

 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: STS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA (UNIC) - OAB:7590-B/MT, DANIELA PAES MOREIRA 

SAMANIEGO - OAB:5112/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

UNIJURIS - OAB:6.199/MT, ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:21.647/0/MT, UNIJURIS - CAMPUS PANTANAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIANE DA SILVA 
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SANTOS, para devolução dos autos nº 48193-86.2013.811.0041, 

Protocolo 844369, 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.: 785655 Nr: 39523-93.2012.811.0041

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->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: DALMEI LYRIO DE ALMEIDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WANDA DE ARAUJO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUCINEI DA SILVA 

NUNES, para devolução dos autos nº 39523-93.2012.811.0041, Protocolo 

785655, 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): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 729344 Nr: 25342-24.2011.811.0041

 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: IDA FESTA AVALLONE, CARLOS EDUARDO AVALONE, 

MARCELO AVALONE, CARLOS AVALONE JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELISON NUNES DE SOUZA - 

OAB: 9833-A/MT, HELIODORIO SANTOS NERY - OAB:4630/MT, 

MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Inicialmente, considerando que sendo as partes maiores e capazes, 

além de se encontrarem de pleno acordo no que atine a divisão dos bens, 

o presente deverá ser processado na forma de arrolamento sumário, [...], 

razão pela qual concedo o prazo de 30 dias para que seja sanada a 

omissão, consignando, expressamente, a sua forma de divisão.Diga-se, 

ainda, que no arrolamento sumário não há a necessidade de prévio 

pagamento dos tributos (ITCMD), [...], a jurisprudência não tergiversa a 

respeito de sua plena aplicabilidade, notadamente diante do procedimento 

afeto ao arrolamento sumário visar a celeridade processual, senão 

vejamos:[...]. Demonstrada a utilidade do provimento jurisdicional quando o 

Distrito Federal pretende a finalização do inventário apenas com a devida 

comprovação do pagamento dos impostos devidos. 2. Não é de 

competência do Juízo do Inventário, pelo rito de arrolamento sumário, 

analisar questões relativas ao imposto de transmissão causa mortis e 

doação, visto que contraria o objetivo final deste tipo de ação que é a 

busca da celeridade processual. 3. Nos termos do artigo 659, §2º do 

Código de Processo Civil o Fisco será intimado para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos incidentes 

após o trânsito em julgado da sentença de homologação da partilha no 

arrolamento sumário, [...]visto que não se trata de norma especial que 

justifique a aplicação do critério de especialidade. 5. Preliminar rejeitada. 

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJDF; APC 

2017.06.1.000808-7; Ac. 109.4193[...]fl. 357, que se encontram 

depositados na Conta Única, conforme se denota dos documentos de fls. 

360 e 362/363, de maneira que não existe óbice para o acolhimento do 

pedido, razão pela qual defiro a expedição de alvará de levantamento do 

espeque de R$99.470,13, e eventuais correções.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Às providências.Cuiabá/MT, 30 de maio de 

2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013519-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. I. A. B. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGNEY BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n° 1013519-89.2018 VISTOS, ETC. 

Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença pelo procedimento do 

artigo 528 do Código de Processo Civil. Desta feita, determino que se 

proceda com intimação pessoal da parte executada, no endereço 

constante na inicial para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da pensão alimentícia, referente às parcelas vencidas de Março/2018 à 

Maio/2018, com os acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a 

serem depositadas na conta bancária da representante do exequente ou, 

no mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º). Deverá constar, no mandado, que o executado poderá efetuar o 

pagamento do débito, mediante depósito na conta nº 14441-6, agência 

7876, do Banco Itaú, CPF/MF n.º 703.822.471-91, de titularidade da 

representante legal do exequente, comprovando nos autos, no prazo 

acima assinalado. Decorrido o lapso suso, sem que sejam demonstradas 

quaisquer das situações delineadas no artigo 528, caput, in fine, da lei 

processual, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), devendo a parte exequente, querendo, se 

manifestar nos autos. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, que por analogia ao disposto no art. 827, 

§1º, do CPC, será reduzido à metade, em caso de pronto pagamento. Por 

fim, vislumbro que a representante legal do exequente encartou aos autos 

declaração de hipossuficiência e está assistida pela Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, presumindo-se, portanto, que possui insuficiência 

de recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98, do CPC, razão pela 

qual defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, com 

fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltando que a 

isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, selos e despesas 

processuais, os honorários de advogado e peritos que atenderem os 

beneficiários. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II). 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 4 

de junho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014152-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. S. H. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA FERNANDA DOS SANTOS OAB - 013.757.531-93 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO DE CARVALHO HUNGRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n° 1014152-03.2018 VISTOS, ETC. 

Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença pelo procedimento do 

artigo 528 do Código de Processo Civil. Desta feita, determino que se 

proceda com intimação pessoal da parte executada, no endereço 

constante na inicial para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da pensão alimentícia, referente às parcelas vencidas de Março/2018 à 

Maio/2018, com os acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a 

serem depositadas na conta bancária da representante da exequente ou, 

no mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º). Deverá constar, no mandado, que o executado poderá efetuar o 

pagamento do débito, mediante depósito na conta poupança nº 

000286-93-0, agência 1569, operação 013, da Caixa Econômica Federal, 

de titularidade da exequente, comprovando nos autos, no prazo acima 

assinalado. Decorrido o lapso suso, sem que sejam demonstradas 

quaisquer das situações delineadas no artigo 528, caput, in fine, da lei 

processual, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), devendo a parte exequente, querendo, se 

manifestar nos autos. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, que por analogia ao disposto no art. 827, 

§1º, do CPC, será reduzido à metade, em caso de pronto pagamento. Por 
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fim, vislumbro que a representante legal da exequente encartou aos autos 

declaração de hipossuficiência e está assistida pela Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, presumindo-se, portanto, que possui insuficiência 

de recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98, do CPC, razão pela 

qual defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, com 

fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltando que a 

isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, selos e despesas 

processuais, os honorários de advogado e peritos que atenderem os 

beneficiários. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II). 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 4 

de junho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014305-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO JUNIOR DA SILVA CALAZANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n° 1014305-36.2018 VISTOS, ETC. 

Cuida-se de ação de INTERDIÇÃO ajuizada por CECILIA ROCHA DA SILVA 

em face de DIEGO JUNIOR DA SILVA CALAZANTE, ambos qualificados 

nos autos. Relata na exordial, que o interditando é seu filho, sendo 

portador de “ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA (CID 10 F20.3)” e, em 

decorrência dos severos sintomas, estaria incapacitado de praticar os 

atos corriqueiros da vida civil. Na sequência, postula a concessão de 

tutela provisória para que seja nomeada como curadora especial do 

requerido, na qualidade de sua genitora, para que possa representá-lo 

junto ao INSS, nos assuntos relacionados a benefício previdenciário, bem 

como nos Bancos e lotéricas, para movimentar e sacar os valores 

mensais de benefício e gerir seus recursos. Vindica, ainda, a concessão 

da assistência judiciária gratuita, além da interdição definitiva do 

demandado. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Inicialmente, analisando o pedido de tutela provisória vindicado, necessário 

salientar que o artigo 749, parágrafo único, do Código de Processo Civil 

autoriza ao magistrado a nomeação de curador provisório ao interditando, 

quando houver justificada urgência. O artigo 300, caput, da lei processual, 

por sua vez, exige, para o deferimento da tutela provisória de urgência, 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, constato que tais 

requisitos legais se perfazem presentes. Isso, pois, evola-se do laudo 

médico que o interditando não teria condições de exercer atividade laboral 

que lhe garanta o sustento, além dos atos corriqueiros da vida comum, 

sem o acompanhamento de terceiros (Id. 13380628), evidenciando, assim, 

a probabilidade do direito. De outro vértice, também constato a presença 

do fundado receio de dano, diante do quadro de saúde do interditando, 

uma vez que este, a princípio, não possui o necessário discernimento para 

a prática dos atos da vida civil, deixando entrever que a demora pode 

ocasionar prejuízo com relação à gestão de seus bens. Pondero, ainda, 

que não vislumbro o perigo de irreversibilidade do deferimento da tutela de 

urgência vindicada. No mais, não se pode deixar de mencionar que a ação 

de interdição é instrumento processual destinado à defesa dos interesses 

do incapaz, sendo de rigor, no caso dos autos, a concessão da tutela 

provisória postulada. Nesse sentido, válido destacar o seguinte 

ensinamento sobre a curatela, in verbis: “a curatela, em sua figura básica, 

visa proteger a pessoa maior, padecente de alguma incapacidade ou de 

certa circunstância que impeça a sua livre e consciente manifestação de 

vontade, resguardando-se com isso, também, o seu patrimônio” 

(GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Manual de Direito Civil 

– volume único. São PauLo: Saraiva, 2017. 1ª. p. 1.421) Logo, em face das 

alegações apresentadas, imperativo o deferimento da curatela provisória. 

Ante o exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 749, parágrafo único, 

ambos da Lei Processual, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, por 

conseguinte, NOMEIO a Sra. CECILIA ROCHA DA SILVA (genitora) como 

curadora provisória do requerido DIEGO JUNIOR DA SILVA CALAZANTE, 

a fim de que possa assisti-lo nos atos de natureza patrimonial e negocial 

(art. 85 da Lei 13.146/2015). Em decorrência, determino seja lavrado o 

termo de compromisso, nos moldes do artigo 759 do Código de Processo 

Civil, ficando autorizado, provisoriamente, à curadora ora nomeada, a 

realizar os atos necessários para gerir e administrar os bens do 

curatelando, ressaltando que, por ora, o exercício de seu munus será 

exclusivamente para fins de postulação e recebimento de benefício 

perante o INSS, representação perante entidades médico-hospitalares e 

demais atos inerentes a ambas, bem como representação perante órgãos 

públicos e empresas privadas, ficando a curadora provisória obrigada à 

prestação de contas quando instada para tanto, observando-se, inclusive, 

o disposto no artigo 553 do CPC e as respectivas sanções. Lavre-se o 

Termo de Curatela Provisória, devendo constar que fica terminantemente 

vedada à alienação ou oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de 

qualquer outra natureza, pertencentes ao interditando, e ainda, a proibição 

da Curadora de fazer empréstimo bancário/financiamento em nome do 

Interditando, salvo, em quaisquer das hipóteses, com autorização judicial. 

No mais, designo audiência para entrevista do interditando (art. 751 do 

CPC) para o dia 5 de setembro de 2018, às 14h30min. Cite-se o 

interditando, cientificando-o, ainda, que, querendo, poderá impugnar o 

pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem 

como lhe é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). 

Esclareço que o Oficial de Justiça deverá observar o disposto no artigo 

245, §1º, do Código de Processo Civil[1]. Consigno, ainda, que, nos termos 

do art. 752, § 2º, do CPC, caso o Interditando, ou qualquer das pessoas 

nominadas no §3º do referido artigo, não intervenham no processo, 

nomeio para exercer o múnus de curador especial, o Núcleo da Parte 

Adversa da Defensoria Pública deste Estado, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, que deverá ser intimado para ciência da nomeação, bem 

assim para requerer o que entender de direito. No mais, considerando a 

demora no agendamento dos atos periciais, em decorrência da demanda, 

bem assim com o desiderato de otimizar a entrega da prestação 

jurisdicional, determino, desde já, a realização de prova técnica, nos 

termos do art. 753 do CPC, para averiguar a capacidade da requerida, 

devendo o Sr. Gestor 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 a 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 quesitos formulados, 

eventualmente, pelas partes, bem assim os seguintes: 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?. 

Sobrevindo aos autos a data do exame, intimem-se as partes para que 

comparecem no local mencionado portando atestados, exames e receitas 

médicas que possuírem, com o fito de auxiliar o especialista. Com o aporte 

do laudo aos autos, intimem-se as partes para se manifestarem e, após, 

colha-se o parecer do Ministério Público. Por fim, defiro os benefícios da 

Gratuidade da Justiça, com fundamento no artigo 98 do Novo Código de 

Processo Civil, eis que acostou aos autos declaração de hipossuficiência 

e está assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

ressaltando que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, 

selos e despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem o beneficiário. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se e 

intime-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 4 de 

junho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] 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. (...)

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010825-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDALMO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL LUCAS ALVES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1010825-50.2018 VISTOS, ETC. 

Perscrutando os autos, verifico que a peça vestibular veio 

desacompanhada de declaração de hipossuficiência, não obstante haja 

pedido de Justiça Gratuita no bojo da petição. Destarte, considerando o 

não preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 98 e subsequentes 

do Novo Código de Processo Civil, faculto a emenda à inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, para que aporte aos autos a necessária declaração 

de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da benesse pleiteada. 

Após, com o decurso do aludido prazo, conclusos para deliberação. Às 

providências. Cuiabá/MT, 04 de junho 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014242-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO ANTUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014242-11.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CONSTANTINO ANTUNES DE 

SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. Cumpra-se na forma deprecada, servindo o apógrafo desta como 

mandado. Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo. Às providencias, com observância das disposições 

pertinentes da CNGC/MT. Cuiabá/MT, 24 de maio de 2018. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015944-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J.M.M. RODRIGUES & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DO ICMS DA SECRETARIA 

ESTUDAL DE FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1015944-60.2016.8.11.0041. IMPETRANTE: J.M.M. RODRIGUES & CIA 

LTDA - ME IMPETRADO: ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA 

PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SUPERINTENDENTE 

DE INFORMAÇÕES DO ICMS DA SECRETARIA ESTUDAL DE FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO Vistos, etc. Tendo em vista que o Superior 

Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 

1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinou a suspensão de todos os 

processos que abordem a matéria repetitiva encetada no presente feito 

(Tema 986), determino o sobrestamento deste processo até o julgamento 

da matéria posta à liça, ficando a cargo das partes informar acerca do 

referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 22 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845181 Nr: 48893-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSIANE LIMA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROCURADOR, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1069134 Nr: 55029-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS TEODORO J. 

HUMGUENEY IRIGARARAY - OAB:2569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALMIR MAZINI 

JUNIOR - OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372541 Nr: 9035-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA CONSTANÇA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412566 Nr: 1920-54.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUZAIDE MARTINS GUIMARÃES, KATIA REGINA 

FIGUEIREDO DORNELLAS, KEIT APARECIDA RIBEIRO RODRIGUES, KINUKO 

SAKAKI KIMURA, KLEIDE DE ARAÚJO LOPES SILVA, LADYS LUIZA LINKE 

MICHAELSEN, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO 

DE MATO GROSSO, LAIR FERREIRA SILVA, LAIDES DELBONI DE 

ANDRADE, LAIR PEREIRA DIAS, LAIS MARIA DA CUNHA FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3.565-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840351 Nr: 44753-82.2013.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO FRANCISCO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944, PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064359 Nr: 52880-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO PENNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:OAB/MT 18.314, FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - 

OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826394 Nr: 32325-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO FRANCISCO COSTA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MACEDO 

GONÇALVES - OAB:505

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851428 Nr: 54373-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE COSTA SANTOS BORRALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARITZA COSTA SANTOS 

GRIGGI BORRALHO - OAB:17.302/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 973383 Nr: 10923-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMILTON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO PRIETO PERES 

GALDINO - PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Intime-se as partes para se manifestar sobre o laudo pericial juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856590 Nr: 58882-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA ARRUDA, IDALINA PEREIRA DA 

SILVA, MARIA CLARINDA DIAS DE MOURA, LUCIENE CRISTINA 

RODRIGUES PEREIRA, NELIA BATISTA BORGES, LUCINETE ALMEIDA DE 

JESUS, EUNICE PINHO DE SOUZA, NEUZA DO NASCIMENTO, SILVANA 

BETY DE PAULA, ADENIL HERCULANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 778361 Nr: 31763-93.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARILÂNDIA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (SANEMAT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR FERNANDES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:10259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:7430-A, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - 

OAB:4948/MT, PÉTRICK JOSEPH JANOFSKY CANONICO PONTES - 

OAB:292.306/SP, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, ROMÉLIA RIBEIRO PERON - OAB:11.764/MT

 Autos n.º 778361 – Embargos à execução

 Vistos etc.

Sobre o petitório retro e documentos que o acompanham, manifeste-se a 

parte embargada, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 433959 Nr: 13202-89.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAC MIGUEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT, TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 
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querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1073943 Nr: 57110-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULAMITA DUTRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAMARA DUARTE GOMES - 

OAB:OAB/MT 14.518

 Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES 

os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do inciso I, do art. 

487, do NCPC, refutando as teses autorais, e, em consequência, 

mantenho incólume o título exequendo, devendo prosseguir a ação 

executiva em apenso (Cód. 1019553), em todos os seus 

efeitos.CONDENO o Embargante, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa atribuído nos Embargos, nos termos do art. 85, § 

2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil.Junte-se cópia desta 

nos autos da Execução.Após o trânsito em julgado, deem-se baixas e 

arquivem-se.P. I. C.Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018.Jorge Iafelice dos 

Santos Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1023800 Nr: 33794-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINE LIMA KIDO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ, 

SECRETARIO DE GESTÃO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Autos n.º 1023800 – Mandado de Segurança

 Vistos etc.

Sobre o presente feito, manifeste-se o MP.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 873299 Nr: 12053-19.2014.811.0041

 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: DOMINGOS GALDINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, REPRESENTANTE LEGAL DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI MARQUES - 

OAB:14.678/MT, DILMA GOMES MARQUES - OAB:22.771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJO MACEDO - 

OAB:1874419

 Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido, com resolução de mérito, para condenar o requerido a conceder 

ao requerente aposentadoria por invalidez, a partir do dia 01/04/2014 – fl. 

38, data da citação válida, observada, contudo, a prescrição quinquenal, 

com a incidência dos índices da seguinte forma:1)No que tange à correção 

monetária, conforme a decisão proferida pelo STF, em razão do julgamento 

do RE 870947, em 20/09/2017, será utilizado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde esta data;2)Quanto aos juros 

de mora, sejam fixados a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 1 

1.960/09.Sem custas.Condeno a Autarquia Federal ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000 (um mil reais), nos moldes 

do art. 85 do CPC.Intime-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar o pagamento dos honorários periciais. Aportando ao feito o 

comprovante correspondente, desde já, autorizo o levantamento do 

montante em favor do expert nomeado na espécie, mediante a expedição 

do competente alvará.Após, 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, 30 de maio de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1026906 Nr: 35321-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRENO CHAVES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Autos n.º 1026906 – 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, 30 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 59437 Nr: 5656-37.1997.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR TEREZINHA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ELISA PERON - Estagiária 

- OAB:10612-E, Luis Felipe Medina - OAB:10827-E, LUIZ EDUARDO 

BILIBIO PIVA - OAB:12918-E, MARCELA BERNARDI COELHO 

PORTILHO - OAB:7937-E, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, Suzy 

Jeronimo Silveira - OAB:9391-E, THAIS REGINA RETORE - 

OAB:7233-E, Valéria Cristina Baggio de Carvalho - OAB:MT 4.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILMAR PORTILHO MEIRA - 

PROC. ESTADO - OAB:OAB/MS, JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Autos n.º 59437 – Cumprimento de sentença

 Vistos, etc.

Tendo em vista a justificativa apresentada às fls. 341/342 e, ainda, 

levando em conta a ausência de objeção da parte exequente, 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, 30 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1172104 Nr: 41066-92.2016.811.0041
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 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: ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRECIDADE LTDA, 

RODSON LUIZ LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS 

URBANOS DE CUIABÁ-MT, PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SALVADOR - 

OAB:15.785, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1172104 – Mandado de segurança

 Vistos, etc.

Dê-se vista ao Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, Lei 

12.016/09).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1057706 Nr: 49865-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA CARVALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA BARROS - 

OAB:11010/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Autos n.º 1057706 – 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, 30 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 833793 Nr: 39176-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARTHUR GONZAGA 

RIBEIRO FIGUEIREDO - OAB:23359/O, CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA 

LACERDA - OAB:14566 / O, JOSE ANTÔNIO DUARTE ALVARES - 

OAB:3.432, LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:11883-B, MARCELO 

SILVA MOURA - OAB:12.307/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN PAULA ALVES 

MODESTO DA COSTA - OAB:10.730/MT, PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Autos n. 833793 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Cuida-se de ação declaratória de nulidade c/c danos morais e antecipação 

de tutela ajuizada por HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA em face do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, onde requer a nulidades das CDA´s n. 820916 e 

539662.

É relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando atentamente os autos, verifico que o Estado de Mato Grosso 

em 26/04/2013 e 02/09/2010 efetivou a inscrição dos débitos objeto deste 

processo na dívida ativa, gerando as CDA’s 820916 e 539662 (fls. 312 e 

337).

A Resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é 

clara ao declarar a competência da Vara de Execução Fiscal da Capital 

para processos que tenham objeto semelhante ao caso vertente, 

excetuando a hipótese das ações em que não ocorreu a inscrição dos 

débitos em dívida ativam, vejamos:

 “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatadas e os incidentes dele 

decorrentes com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa.”

 Logo, a competência para processar o feito é da Vara de Execução 

Fiscal, por se tratar de crédito inserido em dívida ativa.

Ante ao exposto, DECLINO da competência para conhecimento e 

julgamento da presente lide em favor do juízo da Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca da Capital.

Remetam-se os autos ao juízo competente, promovendo-se as baixas 

necessárias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1275461 Nr: 130-54.2018.811.0041

 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: JULCINÉIA MORAIS DA CRUZ, LUCILENE MORAIS DA 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICIPIO DE CUIABA

MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1275461 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer 

com pedido especifico de tutela JULCINEIA MORAIS DA CRUZ, neste ato 

representada por sua irmã LUCILENE MORAIS DA CRUZ em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICIPIO DE CUIABÁ, ambos 

devidamente qualificados a exordial.

 À fl. 28 sobreveio a notícia do falecimento da parte autora, razão pela 

qual a Defensoria Pública postulou pela extinção do feito (fl. 29).

É o que merece registro. Fundamento. Decido.

O feito deve ser extinto sem resolução do mérito, em razão da perda do 

objeto.

No curso do feito, a Defensoria Pública comunica este juízo acerca do 

falecimento da requerente, assim, verifica-se a perda do objeto da 

presente ação.

 Indubitavelmente o objeto da presente ação de obrigação de fazer se 

esvaziou, eis que a procedência do pedido, a essa altura, nada alteraria a 

situação fática já existente, o que impõe a extinção da demanda.

À proposito:

 “EXTINÇÃO DO PROCESSO – SURPEVENIENTE DESAPARECIMENTO DO 

INTERESSE PROCESSUAL – CONSEQUENTE ESVAZIAMENTO DO SEU 

OBJETO – APLICAÇÃO DO ART. 267, VI, DO CPC. Se durante o trâmite do 

processo, inclusive, em segundo grau, sobrevém motivo relevante e 

ensejador do desaparecimento do interesse processual, com conseqüente 

esvaziamento de seu objeto impõe-se sua extinção (dele, processo), a 

teor do art. 267, inciso VI, Estatuto Processual Civil. (TJMG; 4ª Câmara 

Cível; Apelação Cível n. 1.0134.03.033534-0/001; Rel. Des. Hyparco 

Immesi; julgado em 23/06/2005).” (destaquei)

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do inciso IX, do art. 485, do CPC.
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 Sem honorários e custas.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1301542 Nr: 8886-52.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL GONÇALO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8.753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1301542 – Liquidação de sentença.

 Vistos etc.

Considerando que a liquidação de sentença realizar-se-á nos próprios 

autos, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer a liquidação do julgado no feito onde o mesmo foi prolatado.

Após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 4 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787235 Nr: 41157-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSÉ GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838640 Nr: 43242-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA MARIA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371, KLEBER PINHO DE SILVA - 

OAB:10735/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 861508 Nr: 2909-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELLA PAES MAIOLINO - 

OAB:17.622, VINICIUS MIRANDA - OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392431 Nr: 27764-40.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O. U. F. J., OSMAR URBANO FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILMA DE CAMPOS BORGES - 

OAB:1279/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783935 Nr: 37705-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE FIGUEIREDO DA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SERGIO GUERRISE - 

OAB:10124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 844777 Nr: 48575-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILDA VIEIRA GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 874570 Nr: 13096-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILCE TEIXEIRA DE OLIVEIRA, ELZENI GERONIMO, 
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REGINA CELIA MANGONI BARROS, MARIA AUXILIADORA DA SILVA 

CAMPOS, WILSON FERNANDO COELHO PEREIRA, JOSE ANASTÁCIO DO 

ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:4.801-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052148 Nr: 47482-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SALEM PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:MT/ 18220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345662 Nr: 16157-64.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENIR NASCIMENTO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6666/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIENE CÉLIA FERREIRA - 

OAB:Proc. INSS

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 713243 Nr: 5877-29.2011.811.0041

 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: JOANA MENDES MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Ante ao exposto, DEFIRO o bloqueio judicial, via Bacenjud, no valor total 

de R$ 1.556,88 (um mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito 

centavos) da conta única do Estado de Mato Grosso, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário. Confirmado o 

bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Depósitos Judiciais do 

Tribunal de Justiça deste Estado, para que proceda ao rastreamento e 

vinculação do valor aos presentes autos.Em seguida, intime-se a 

fornecedora DROGARIA MEDCOMERCE DELIVERY, CNPJ n. 

11.059.197/0005-84, para que forneça o medicamento, sob a garantia dos 

valores aqui bloqueados.Apresentada a prestação 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, 30 de maio de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 391329 Nr: 27046-43.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÔNICA HELENA PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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: WYLERSON VERANO DE A. 

SOUSA - PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 Autos nº 391329 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Ante a prestação de contas apresentada às fls. 293/293v, expeça-se o 

alvará para pagamento do fornecedor.

Após, intime-se o requerido para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias.

No mais, dê-se vista ao Ministério Público, vindo-me, em seguida, 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 880231 Nr: 16908-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVELTO DA SILVA GASQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANCARLO SANTOS - 

OAB:10.799/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 880231 – Execução

 Vistos etc.

Autorizo o desentranhamento das peças processuais solicitadas à fl. 47, 

mediante a substituição por cópias reprográficas, às expensas do 

exequente.

No mais, prossiga-se no cumprimento do comando judicial retro.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 391363 Nr: 26689-63.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YONE COELHO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA 

CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:8340-B

 mpulsiono os autos para intimar o autor para se manifestar acerca da 

certidão de fl. 121/122.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 714152 Nr: 6339-83.2011.811.0041

 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: FABIO TIERRE GOMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DORILÊO VIEIRA - 

OAB:10.723-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 Tendo em vista o desarquivamento dos autos, intimo a parte autora para 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 893565 Nr: 25613-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA CORTESE DE 

OLIVEIRA - OAB:15410/E, Paola rezende Bejarano - OAB:22309/0

 Tendo em vista que não houve publicação da certidão de fl. 124, 

impulsiono esses autos para intimar a para parte embargada para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1065046 Nr: 53210-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVA NERIS DA SILVA ARAÚJO, SINTEP - 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Certifico que o recurso de apelação da parte embargante está tempestivo, 

que impulsiono esses autos para intimar a para parte embargada para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1020546-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. S. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

ANDRESSA CAMILA DE ARAUJO OAB - 019.957.971-70 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

PROCURADOR GERAL DO ESTADO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026733-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES SALDANHA HANDELL OAB - MT13383/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014228-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MAURO VIEGAS FERREIRA MENDES (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014850-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BRAVO (AUTOR)

GREIBE MARIA DE BARROS TAQUES (AUTOR)

EDSON SERAFIM DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT0004747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Verifico que não consta dos autos o comprovante de endereço 

da autora Jaqueline. O valor da causa deve corresponder ao proveito 

econômico perseguido pela parte. A atribuição de um valor, conforme 

previstos no art. 291 e seguintes, do CPC, é de suma importância para o 

recolhimento de custas e também para a fixação de competências. No 

caso vertente, a parte autora pretende o recebimento das diferenças no 

percentual de 13,33% (treze vírgula trinta e três por cento) pagas a menor 

referentes a divergência salarial entre os servidores que laboravam 40h 

(quarenta horas) semanais e os que laboravam 30h (trinta horas) 

semanais, do período compreendido entre 12/05/2005 a 30/06/2011. Cabe 

asseverar que o valor dos subsídios é fixo e dos descontos 

previdenciários também, sendo possível aos autores, com pleno 

conhecimento disso, fazer os cálculos necessários sobre o valor de sua 

renumeração, de forma a apresentar ao juízo ao menos uma estimativa da 

quantia pretendida. No que tange ao pedido de pagamento de custas ao 

final do processo ou de parcelamento das mesmas, nos termos do art. 

2.14.2 da CNGJ, os autores devem "demonstrar incapacidade momentânea 

do pagamento". Em sendo assim, a parte autora deverá, no prazo de 15 

dias, promover a emenda à petição inicial, a fim de juntar o documento 

mencionado, adequar o valor dado à causa, bem como comprovar a 

incapacidade momentânea do pagamento das custas ou, se assim 

entender, que promova o recolhimento das custas iniciais. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014941-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ZEFERINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença por 

Acidente de Trabalho c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez 

ajuizada por BENEDITO ZEFERINO DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO 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 análise 

da antecipação de tutela e a citação ocorrerão 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?

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504810-30.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GAAP LOCACAO DE BENS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANTONIO ANDRADE ALMEIDA OAB - SP339661 (ADVOGADO)

LUIZ ANTONIO LEITE RIBEIRO DE ALMEIDA OAB - SP57956 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010903-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GOMES MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

SANDRA REGINA FERREIRA ARAUJO OAB - 628.102.001-49 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Autos nº 1010903-15.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Intimem-se as Partes 

para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem 

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. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008656-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAYNER GUIMARAES MATTOS DAMIAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA TAINA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - MT0019799A 

(ADVOGADO)

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: " 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. 40. Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C." OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038615-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANTE SANTO PAVEGLIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELAINE DUARTE GONZAGA OAB - MT16106/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da 

Investigação Social da SSP e POLITEC/MT (Edital nº 

001/2017/SEGES/SESP/POLITEC) (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: "Dessa forma, com 

fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo o processo 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas processuais e nem 

honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I.C." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007241-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS 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 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "Diante do exposto, INDEFIRO a 

liminar para suspender a Medida Cautelar Administrativa aplicada em 

desfavor da impetrante. Quanto a alegação de descumprimento da liminar, 

intime-se o impetrado, bem como o ESTADO DE MATO GROSSO, no prazo 

de 72 horas, para que comprovam o cumprimento da medida judicial, ou, 

havendo motivo justificável para não fazê-lo, que o comprovem. No mesmo 

prazo, deverão se manifestar sobre a pretensão da impetrante de 

aditamento à inicial quanto à suspensão da emissão de notas fiscais 

eletrônicas, anexado às fls. 135/143 (ID 13137685). 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: 1011373-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARCELO MOREIRA DE CASTILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Defiro ao Requerente 

os benefícios da Justiça Gratuita. Deixo de designar audiência de 

conciliação, diante das manifestações do Município quanto a 

impossibilidade de transigir. Cite-se e intime-se o Requerido para, no prazo 

legal, contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014521-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BORCK DE SOUZA - ME (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

 

Vistos etc. A 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. Ademais, 

analisando os autos, verifico que não foi juntado aos autos o documento 

atualizado do automóvel em questão, o qual considero necessário para o 

deferimento de uma liminar. Deste modo, à vista do princípio da economia 

processual, faculto à parte autora juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, os 

documentos relacionados nos parágrafos supras. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013799-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA HELENA TAVARES DO COUTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Verifico que a presente ação foi distribuída a este juízo com 

as mesmas partes e mesma causa de pedir dos autos de número 

1013816-96.2018.811.0041, também em trâmite nesta 3ª Vara 

Especializada. Diante do exposto, antes da extinção, com fulcro no art. 10 

do CPC, intime-se a parte autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

esclareça a razão da existência outra ação com as mesmas partes e 

mesma causa pedir, requerendo o que entender necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002615-67.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
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Vistos. Trata-se de Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez 

c/c Pedido de Auxílio Doença em sede de tutela provisória ajuizada por 

OLIVEIRA PEREIRA DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO 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 análise 

da antecipação de tutela e a citação ocorrerão 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?

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343718 Nr: 13948-25.2008.811.0041

 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: EMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WLÁDIA CARVALHO DE 

MARACABA CALHEIROS DE LIMA - OAB:Proc. Federal

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376703 Nr: 12826-40.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE BARTOLINA DA SILVA, IRENE DE AZEVEDO, 

IRENE PINHEIRO DA SILVA, IRENE DE SOUZA CARVALHO, IRENE 

MAURICIA DE CAMPOS BARACAT, IRENICE ROSA GONÇALVES PEREIRA, 

ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS, IRINICE VIEGAS CORRÊA, ISIS 

MARGARIDA DE CARVALHO SILVA, IRENE BARTOLINA DA SILVA, IRIAN 

SILVA, IRLENE MAGALHÃES LEITE PEREIRA, IRONITA DE OLIVEIRA 

M.QUEIROZ, ISANILDE BENEDITA PEREIRA, SINTEP - SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881091 Nr: 17468-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANA MARIA MARTINS BARROS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 
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OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891766 Nr: 24405-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ISBELA DAS GRAÇAS HERANE CORREA, 

CATARINA OURIVES NINCE, DILZA COELHO ANDRADE, CIRCE JOSÉ DOS 

SANTOS PRADO, CARMELITA NUNES DE AMORIM MENDES, DIUZA DO 

CARMO EREMITA, DEODATA BERTOGNA DEGENHARD, DIANARUZE 

MOTTA MENEZES E SILVA, EDWIGES DE LIMA PAES DE BARROS, ERENIR 

CAMPOS CONCEIÇÃO

 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: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, JENZ PROCHNOW 

JUNIOR (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, Marilci Malheiros 

Fernandes de Souza Costa e Silva - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057713 Nr: 49870-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GIUNCHIGLIO LUIGI BELLO, MAURINA 

CARVALHO BELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BARROS - 

OAB:11.010-B, JOAO BATISTA BARROS - OAB:11010/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405336 Nr: 37524-13.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA SCOTTON GOULART DE ANDRADE, ELZA 

SEVERINO MIRANDA, ELZI METELLO, ELZINERES BARBOSA MARTINS, 

ELZIRA PIRES ATALA, ELZIRA XAVIER NERY, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO, EMELINDA 

MARIA RIBEIRO CRUZ, EMENANDES QUEIROZ CARNEIRO, EMIKO CYOIA 

DENARDI, EMILIA CLAUDITE DA SILVA SANTOS

 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: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 864011 Nr: 4829-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR JOSE BERNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 892435 Nr: 24861-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA SERRAGLIO BAUM DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Costa de 

Almeida Barbiero Teixeira Procuradora do Estado - OAB:5735

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 952424 Nr: 1187-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUBELINA CASTRO DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1022184 Nr: 33021-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE MARIA PERES BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHERMAN SORBONE BATISTA DE 

ANUNCIAÇÃO - OAB:18054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci M. F. de Souza Costa 

e Silva - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 844325 Nr: 48154-89.2013.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALBINA BOTELHO ACOSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 919322 Nr: 42983-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS SATURNINO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 987085 Nr: 17182-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DA SILVA, BELMIRO PAULO DE 

ARRUDA, ELIZABETH FERREIRA DE CARVALHO, FABIOLA MOURA 

CAPOROSSI, BENEDITA AMORIM CAMPOS, CARMEM DEA FARIA DIAS, 

NOICE ANTUNES DA SILVA, NEUZA PEREIRA, MARIA APARECIDA 

NOGUEIRA, HELENA ALVES DO SANTOS BRITES, HILDA GLORIA DA 

SILVA, JOSANA ARRUDA MIGUEL AHY, LUIZA CANDIDA MATEUS, 

MARCIA CONCIANE ZAGO, PATRICIA VIEIRA BARBOSA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 997138 Nr: 22268-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO DE OLIVEIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 917168 Nr: 41546-41.2014.811.0041

 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: DAYANE ALVES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:OAB/MT 17.526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se as partes para se manifestar sobre o laudo pericial juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 848091 Nr: 51512-62.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREMER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056, 

JÚLIO CÉSAR KREPSKY - OAB:9589/SC, KÁTIA HENDRINA WEIERS 

KREPSKY - OAB:13.179/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT

 (...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a 

inexistência de relação jurídico-tributária entre requerente e requerido, que 

obrigue a primeira a promover o recolhimento do ICMS com base no art. 

398-Z-5, do RICMS aprovado pelo Decreto Estadual n. 1.944/1989, 

introduzido nessa norma pelo Decreto Estadual n. 312/2011, bem como no 

Protocolo n. 21/2011, do CONFAZ.(...) CONDENO o requerido a restituir a 

requerente à quantia de R$ 5.326,13 (cinco mil trezentos e vinte e seis 

reais e treze centavos), a título de repetição de indébito, conforme art. 

165, do CTN, com incidência de juros de mora a partir da citação e 

correção monetária a partir da prolação desta sentença.Nos termos da 

decisão proferida pelo E. STJ no REsp n. 1495146/MG em sede de 

demandas repetitivas, a correção monetária e a taxa de juros incidentes 

sobre o valor da condenação devem corresponder às utilizadas pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO para a cobrança de tributo em atraso.Assim, 

para o caso vertente, os juros de mora e correção monetária a serem 

utilizados são os previstos na Portaria n. 193/2017-SEFAZ, publicada no 

D i á r i o  O f i c i a l  e m  3 0 / 1 0 / 2 0 1 7  

(http://app1.sefaz.mt.gov.br/0325677500623408/7C7B6A9347C50F550325

69140065EBBF/DB03101F480DE5F5842581CA0056E27F - consulta em 

30/05/2018 às 17h30min).(...), não sendo o caso, portanto, de rateio das 

custas processuais e honorários advocatícios.(...)Condeno o requerido 

em honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação, com fundamento no art. 85, §3º, I, do CPC.(...) DEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência (...) Determino, ainda, a suspensão 

da exigibilidade dos débitos tributários decorrentes da aplicação das 

normas referidas nos dispositivos legais mencionados, mediante a 

prestação da caução oferecida às fls. 388/389 e discutidos nestes autos.

(...).Assinado o termo, expeça-se mandado para efetivação da tutela 

provisória de urgência, a ser cumprido por oficial de justiça plantonista.Por 

fim, expeça-se alvará em favor da parte autora, para levantamento do 

valor monetário depositado nestes autos.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1056689 Nr: 49443-86.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURY SANTANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT, NPJ - UNIJURIS UNIC CUIABÁ - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:29010

 Vistos, etc.
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Compulsando os autos, verifica-se constar as informações de fls. 120/121 

dando conta do falecimento do autor e também petição dos patronos do 

mesmo (fls. 123/124) requerendo a extinção desta AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER/DAR COM PEDIDO LIMINAR.

Conforme exposto acima, o Autor faleceu em 09.06.2016, sendo, no caso, 

impossível a continuação do feito, uma vez que se trata de ação 

indisponível e de natureza personalíssima.

 Houve prestação de contas às fls. 107/108 dando notícia da devida 

aquisição dos medicamentos pleiteados, após ordem judicial.

 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 (fls. 57/58).

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas 

baixas.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 859666 Nr: 1481-04.2014.811.0041

 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: EGUINALDO MEROTTI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR GERAL DA PERICIA OFICIAL E IDENT. 

TÉCNICA DA POLITEC, DIRETORA DA FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA - 

OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT

 Diante desses fundamentos, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, para 

atender ao pedido inicial e determinar nulidade da avaliação psicológica do 

Impetrante, devendo a autoridade coatora proceder a nova avaliação 

psicológica, e em sendo aprovado, que o Impetrante seja autorizado a 

participar da próxima fase do certame (investigação social), e, via de 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução do 

mérito.Comunique-se, incontinenti a autoridade coatora acerca desta 

decisão para as providências necessárias, nos termos do artigo 13 da Lei 

Mandamental.Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da 

Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da 

Constituição Estadual.Nos termos do parágrafo único do artigo 14, §1° da 

Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, fazendo-se grafar as 

homenagens deste Juízo.PRIC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 946104 Nr: 58066-76.2014.811.0041

 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: E. S. LIMA COMERCIO DE CEREAIS LTDA, MARCELO DA 

SILVA SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA GERÊNCIA DE INFORM. CADAST. 

DA SUPERINT. ADJ. DE INFORM. TRIBUTÁRIAS, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DA COSTA QUEIROZ - 

OAB:15402/MT, JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - PROC. ESTADO - OAB:2606/MT

 Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA vindicada e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, cessando a eficácia da liminar 

concedida, nos termos do art. 309, III, do CPC.Encaminhe-se cópia desta 

sentença à autoridade impetrada para os devidos fins.Sem custas 

processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste 

caso.Sentença não sujeita ao reexame necessário.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 762620 Nr: 15157-87.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMCO STACO S/A INDÚSTRIA METALÚRGICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA MIZIARA JAJAH - 

OAB:296772/SP, JORGE HENRIQUE A. ZANINETTI - OAB:120.518/SP, 

MAUCIR FREGONESI JUNIOR - OAB:142393/SP, VAGNER SPIGUEL 

JUNIOR - OAB:12209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Sendo assim, diante de todo o exposto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos para DECLARAR a nulidade do recolhimento do 

ICMS com base no art. 398-Z-5, do RICMS aprovado pelo Decreto Estadual 

n. 1.944/1989, introduzido pelo Decreto Estadual n. 312/2011, bem como 

DECLARAR a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a parte 

autora a promover o recolhimento do ICMS com base no art. 398-Z-5, do 

RICMS.Considerando que a parte autora decaiu em metade de seus 

pedidos, as custas processuais serão rateadas à razão de 50% para 

cada uma das partes, ficando o autor condenado a recolher o seu quinhão 

a esse título.O requerido, por seu turno, fica isento do recolhimento das 

custas em razão da previsão do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.Fixo 

o valor dos honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, 

com fundamento no art. 85, §3º, I, c/c seu §4º, III, do CPC, o qual será 

rateado entre as partes na proporção estabelecida acima, ficando ambos 

condenados a recolher o seu quinhão. 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.: 901261 Nr: 30786-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI DOS SANTOS, FLORENTINA SANTANA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE CARVALHO 

GOMES JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:16804-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BANDEIRA DUARTE 

- OAB:6.753/MT

 Diante de todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, para 

determinar a incidência dos juros de mora de 0,5% ao mês (simples) 

desde o evento danoso (12/07/1989) e a correção monetária pelo 

INPC-IBGE desde a data do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça 

(10/04/2006), reconhecendo assim o excesso de execução e decotando 

do valor executado o montante de R$ 87.351,86 (oitenta e sete mil, 

trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos), sendo devido, 

portanto o montante de R$ 255.611,67 (duzentos e cinquenta e cinco mil 

seiscentos e onze reais e sessenta e sete centavos), conforme cálculos 

apresentados pelo Estado de Mato Grosso.Condeno a Embargada em 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do 

CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade de 

justiça que defiro neste momento.Extraia-se cópia deste decisum e 

junte-se no processo de execução, mediante termo nos autos.Sentença 

não sujeita a reexame necessário.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 725544 Nr: 21278-68.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE KEILA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNEMAT - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ATENA RH SOLUÇÕES EM RECURSOS 

HUMANOS, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:13945/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY CRISTINA DA SILVA - 

OAB:8156/MT, MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA (PROC. DO ESTADO) - 

OAB:MT 4509/O, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Vistos, etc.

Em atenção ao requerimento formulado às fls. 202/205, esclareço que o 

pagamento de diligências não faz parte das custas processuais que 

englobam a gratuidade de justiça.

Quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita para isenção do 

recolhimento de diligência do Oficial de Justiça, responsável pelo 

cumprimento dos atos necessários na presente demanda, entendo que 

não prejudicará financeiramente a Autora e/ou sua família.

Dessa forma, intime-se a Autora para pagamento de diligência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 865831 Nr: 6253-10.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO RANGEL DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, VITOR ALMEIDA SILVA - OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT

 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 da 

gratuidade de justiça deferida.Após o trânsito em julgado, arquiva-se com 

as baixas necessárias.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 817029 Nr: 23469-18.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCENIRA MENESSA PICININI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LISBOA NETO - 

OAB:10557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Maria Costa 

Pereira Coutinho (Procuradora do Estado) - OAB:OAB/MT 17.459-O

 Vistos, etc.

Noticiou-se o falecimento da autora às fls. 92/99.

Nos termos art. 110, CPC, ocorrendo a morte de qualquer das partes, 

dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, 

observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o, do CPC.

ISSO POSTO, com fundamento nos dispositivos referidos, DETERMINO a 

intimação do patrono da autora constituído nos autos para que manifeste 

interesse na sucessão processual e promova a respectiva habilitação do 

espólio ou herdeiro(s), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo sem resolução do mérito (art. 313, § 2º, II, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 918966 Nr: 42743-31.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO SILVA DE CARVALHO, GERALDO MAGELA 

ARAUJO, ROGÉRIO ATÍLIO MODELLI, MARCOS PEREIRA ALVARES, JOÃO 

HENRIQUE DE BRITO SANTOS, FLAVIO HENRIQUE STRINGUETA, 

LAUDEVAL FREITAS DA SILVA, CARLOS FERNANDO DA CUNHA COSTA, 

ANTONIO CARLOS DE ARAUJO, JESSET ARILSON MUNHOZ DE LIMA, 

CINTHIA GOMES DA ROCHA CUPIDO, ALESSANDRAH MARQUEZ 

FERRONATO, GERSON VINICIUS PEREIRA, MARIO DERMEVAL 

ARAVECHIA DE RESENDE, LUDMILA ZORZETTI, ALCINDO RODRIGUES DA 

SILVA, CLEIBE APARECIDA DE PAULA, ANDRÉ RENATO GONÇALVES, 

DANIEL ROZAO VENDRAMEL, ALEXANDRA CAMPOS MENSCH FACHONE, 

FABIO CORDEIRO BOTELHO BECCARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES ORIONE E 

BORGES - OAB:4.807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.Verifico 

que foi concedido aos Requerentes o recolhimento das custas ao final do 

processo, conforme decisão de fls. 243/244, devendo os Requerentes 

promoverem o recolhimento das custas iniciais. Condeno os Requerentes 

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.Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 988431 Nr: 17847-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY DE SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ, 

PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT, SECRETARIO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ, SECRETARIO DE GESTÃO DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 841684 Nr: 45891-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDETE APARECIDA RIBEIRO, ELTON MARTINS 

CHAVES, MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA LICA, LUCIANE FERMIANO, 

MARIA APARECIDA DA SILVA, MARIA GALDINA PEREIRA LEITE, MARILZA 

FERREIRA INACIO, NILCE GOMES DA SILVA, SANDRA LEILA DE BARROS 

BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MARCELLE DE PAULA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:14.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 888562 Nr: 22261-62.2014.811.0041

 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 ELISA BORGES GARCEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO Z. MENDONÇA 

- OAB:6.576/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

Condeno a Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida à fl. 133-verso.

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 
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devidas baixas.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 905691 Nr: 34016-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERARDO GOMES - OAB:3.583, 

BERARDO GOMES - OAB:3587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo para a parte autora se manifestar 

acerca do despacho de fls. 75. CERTIFICO ainda, que tendo em vista a 

juntada de documentos realizada pelo requerido em fls. 77/78, 

IMPULSIONO os presente a fim de que a parte autora se manifeste acerca 

desses documentos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 902958 Nr: 32040-41.2014.811.0041

 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: VALDIVINO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO - OAB:

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, condenando 

o Estado de Mato Grosso em obrigação de fazer, qual seja a realização da 

Cirurgia para Tratamento Endovascular de Aneurisma da Aorta Abdominal 

com Implante de Endoprótese, além de medicamentos e outros recursos 

necessários para a continuidade do tratamento, conforme laudos médicos, 

a critério do médico especialista. Nestes termos confirmo a decisão de 

antecipação de tutela (fls. 23/24).Deixo de condenar o Requerido ao 

pagamento de honorários, diante do advento da Emenda Constitucional nº 

80/2014, que equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério 

Público, conforme entendimento do nosso egrégio Tribunal, como se vê. 

Não cabe reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, CPC.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1065766 Nr: 53567-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINÉIA ARAUJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DO 

ESTADO/MT, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL DE 

SAÚDE, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO PLENA, 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSLAINE SANTOS DE SOUZA - 

OAB:8597, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI - OAB:6796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A, SERGIO BENEDITO 

BASTOS PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:3.845/MT

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, condenando 

o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá em obrigação de fazer, 

qual seja a realização do procedimento denominado Reconstrução Total de 

Mandíbula Esquerda com Reconstrução da articulação temporo-madibular 

bilateral, outro igualmente eficaz indicado pelo médico especialista, em 

unidade conveniada do SUS ou em qualquer outro Hospital de referência 

da rede particular, com os materiais solicitados pelo médico e outros 

recursos necessários para a continuidade do tratamento, sem qualquer 

custo para o autor. Nestes termos confirmo a decisão de antecipação de 

tutela (fls. 78/80).Arbitro os honorários em 10% do valor da condenação, 

conforme art. 85, §3º, CPC.Não cabe reexame necessário, nos termos do 

art. 496, §3º, II, CPC.Após o trânsito em julgado, arquiva-se com as baixas 

necessárias.P. R. I. C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010877-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA RODRIGUES PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLENIA DOS SANTOS PEREIRA OAB - MT15870/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente da MTPREV (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado com 

fundamento na Lei 12.016/09, e artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, 

por ROSA RODRIGUES PEREIRA contra ato do DIRETOR PRESIDENTE DO 

MTPREV, buscando em sede de liminar que a autoridade Impetrada 

suspenda o ato lesivo de efetuar os descontos em seu benefício de 

pensão por morte. A Impetrante informa que é beneficiária de pensão por 

morte na qualidade de viúva do ex-servidor estadual Adair Rodrigues 

Pereira, desde o ano de 2000, tendo sido lhe concedido integralmente o 

benefício à época. Em outubro/2014 foi concedido o pedido de habilitação 

tardia para recebimento de pensão por morte, em razão de decisão nos 

autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável em favor 

da Sra. Marisa Augusta da Silva, ocorrendo a implantação do benefício em 

fevereiro/2015, quando ocorreu o rateio da pensão percebida pela 

impetrante. Ocorre que durante o período de outubro/2014 quando ocorreu 

a habilitação, e fevereiro/2015, quando houve a implantação do benefício 

foi efetivada, a Impetrante recebeu de forma integral a pensão, e por essa 

razão foi notificada pelo Impetrado de que teria percebido o benefício de 

forma irregular. Relata que apresentou defesa administrativa, porém a 

ordem para implantação de devolução de valores ao erário se deu em 

08/11/2017, e desde janeiro/2018 vem sendo descontado de sua pensão o 

valor de R$ 939,76 (novecentos e trinta e nove reais e setenta e seis 

centavos), tendo como data final 01/02/2022 para os descontos, 

totalizando o montante de R$ 46.988,12 (quarenta e seis mil novecentos e 

oitenta e oito reais e doze centavos) descontados em 50 (cinquenta) 

parcelas. Pondera que quando houve a habilitação da Sra. Marisa até o 

seu efetivo pagamento, já recebia integralmente a pensão por morte, não 

podendo o Impetrado alegar pagamento a maior, uma vez que recebeu os 

pagamentos de boa-fé, sem ter concorrido para a demora na implantação 

do outro dependente. Com a inicial vieram documentos. Intimada a emendar 

a inicial para juntar o processo administrativo completo e comprovante de 

endereço (fl. 26), a Impetrante juntou o documento faltando e informou que 

não foi intimada da decisão final e tomou conhecimento apenas pelos 

descontos efetuados na pensão. Argumenta que requereu junto ao 

MTPREV cópia do referido processo por meio do protocolo nº 

223458/2018, porém até o momento não obteve resposta. É o relatório. 

Decido. Primeiramente, defiro a emenda à inicial. O mandado de segurança 

é remédio constitucional 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, conforme dispõe o inciso 

LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09: “Art. 

1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. 

Nos termos do art. 7°, III da referida Lei, para a concessão de liminar em 

writ, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade de 

ineficácia da medida, caso seja apenas ao final concedida a segurança 

(periculum in mora). Pois bem. A Impetrante requer liminarmente, por meio 

deste mandamus, que a Autoridade Impetrada suspenda os descontos 

efetuados em sua pensão por morte. Apreciando detidamente os autos, a 

relevância dos fundamentos da impetração restou demonstrada não só 

pelas alegações da peça vestibular, como também, pela documentação a 

ela acostada. Analisando o documento de fls. 16/19, verifico que o 

Impetrado menciona que entre a data do requerimento de habilitação do 

outro interessado até o efetivo pagamento do benefício, há um lapso 
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temporal que se refere ao período necessário à tramitação normal do 

processo administrativo, e que durante esse período houve o pagamento a 

maior à Impetrante. Ora, se houve demora na implantação do pagamento à 

segunda beneficiária, trata-se de trâmite administrativo, não podendo a 

Impetrante ser responsabilizada por tal demora. A Impetrante recebeu os 

valores de boa-fé, afinal até a habilitação tardia era a única beneficiária da 

pensão por morte. Se houve algum erro ou demora, foi por culpa exclusiva 

da Administração, que não efetuou o pagamento da Impetrante com o 

rateio ou demorou a efetivar a implantação da segunda beneficiária, de 

maneira que o desconto se mostra ilegal. O STJ em sede de Recurso 

Repetitivo REsp 1244182/PB, decidiu pela impossibilidade de restituição de 

valores recebidos de boa-fé pelo administrado. Trata-se do Tema 531, que 

discute a possibilidade de devolução ao Erário de valores recebidos de 

boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela 

Administração. O acórdão está assim ementado: ADMINISTRATIVO. 

RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 

8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO 

ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO 

ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO 

ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir a 

possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo 

servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, 

em função de interpretação equivocada de lei. 2. O art. 46, caput, da Lei n. 

8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em 

decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé. 3. Com base 

nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, 

resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa 

expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, 

impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do 

servidor público. 4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de 

controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 

8/STJ. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1244182/PB, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 

19/10/2012) No mesmo sentido o entendimento do E. TJMT: REMESSA 

NECESSÁRIA — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO — IMPORTÂNCIA PAGA PELO 

JUDICIÁRIO AO MAGISTRADO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO 

PAGAMENTO — PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO — INEXISTÊNCIA. 

BOA-FÉ OBJETIVA — CIRCUNSTÂNCIA QUE A INFIRME — INEXISTÊNCIA 

— OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR AO ERÁRIO — AUSÊNCIA. Não há 

relação jurídica consistente na obrigação de magistrado indenizar ao 

erário, presente a presunção de legalidade, à míngua de prova em sentido 

contrário, bem como de circunstância capaz de infirmar a boa-fé subjetiva 

do recebedor. Sentença ratificada. (ReeNec 126227/2014, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018) Diante 

do exposto, CONCEDO A LIMINAR para determinar à Autoridade Impetrada 

que proceda à suspensão dos descontos efetuados na pensão por morte 

da Impetrante. Expeça-se mandado, inclusive por Oficial Plantonista, se 

necessário. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações que entender convenientes (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). Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015047-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ALMEIDA FREITAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BONIFACIO DA SILVA OAB - MT10653/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ruy Carlos Castrillon da Fonseca (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. MARCELO DE ALMEIDA FREITAS impetra o presente 

Mandado de Segurança, com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5º, 

LXIX, da Constituição Federal, contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA 

COORDENADORIA DE PROVIMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE 

PESSOAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda à sua posse no cargo de 

Professor da Educação Básica. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 

96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 31/2004), compete 

privativamente ao Tribunal de Justiça, julgar originalmente mandado de 

segurança e o habeas data, contra atos do Governador do Estado, da 

Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal 

de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do 

Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. 

Tendo em vista que a competência é absoluta, carece de competência 

este juízo. Desta forma, determino a remessa dos presentes autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e 

julgar a presente ação, consignando as nossas homenagens. Intime-se. 

Cumpra-se com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001730-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA TRANSPORTES S A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ ROXO FERREIRA LIMA OAB - SP156748 (ADVOGADO)

FABIO DA SILVA ROXO OAB - SP321409 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENTENDE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM 

POSTOS FISCAIS DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para que 

preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público 

interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial, sem documentos, para, 

querendo, ingressar no feito. Após, colha-se o parecer ministerial. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016847-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATILAS MIRANDA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBADE (IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª 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, ( ) MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1016847-61.2017.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: MANDADO DE 

SEGURANÇA (120) Valor causa: R$ 100,00; Requerente: IMPETRANTE: 

ATILAS MIRANDA DA SILVA Requerido: IMPETRADO: IBADE FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso queira, 

apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Cuiabá, 4 de 

junho de 2018

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011124-27.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CELSON DE ARRUDA OLIVEIRA (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)

 

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, DEFIRO a liminar pretendida, determinando que a 

autoridade coatora realize o licenciamento do veículo HONDA/CG150 FAN 

ESDI, ano fabricação 2013, placa NPL5295, chassi 9C2KC1680ER406398, 

renavan 581084527, de cor vermelha, independentemente do pagamento 

de multas indicadas na inicial. Notifique-se a autoridade coatora para o 

cumprimento da liminar, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 

7º, II da Lei 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado 

o prazo, com ou sem parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único da Lei nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo 

ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se." 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1011725-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BORGES MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT0011627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: "Isto posto, julgo 

improcedentes os pedidos formulados, com fundamento no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte Requerente ao pagamento 

das custas processuais e da taxa judiciária, além de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa atualizado. Suspendo 

a exigibilidade da obrigação, por força da disposição contida no artigo 98, 

§ 3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os presentes autos com as baixas de estilo. P.R.I." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006256-40.2017.8.11.0041

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:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (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: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. OBSERVAÇÃO: O 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: 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:

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)

 

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, 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." OBSERVAÇÃO: O 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: 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)

 

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 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." OBSERVAÇÃO: O 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: 1020046-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DUARTE SILVA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT0020993A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 
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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. 9192315), 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." OBSERVAÇÃO: O 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: 1013651-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO GRIESANG (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682/B (ADVOGADO)

LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI OAB - MT9697/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: "Isto posto, julgo 

improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o Requerente ao pagamento das custas 

processuais e da taxa judiciária, além de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as baixas de 

estilo. P.R.I." OBSERVAÇÃO: O 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: 1015108-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO ALVES RIBEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI OAB - MT21558/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DA SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO - SAD/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

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, julgo 

improcedentes os pedidos formulados, com fundamento no artigo 487, I, 

do CPC e, via de consequência. Sem custas e honorários, eis que 

incabíveis na espécie. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017191-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO PECUARIA BARRA DO GARCAS S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA GERÊNCIA DE CONTA CORRENTE DA SEFAZ-MT - LUIZ 

GONZAGA DE SOUZA (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: "Posto isto e por tudo o mais 

que dos autos conta, CONCEDO A ORDEM MANDAMENTAL, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

consolidar os termos da liminar deferida no nascedouro destes autos. 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013556-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MENDES PEDROSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos. A interpretação do art. 99, do CPC é de que a simples 

declaração de hipossuficiência presume verdadeira a alegação da pessoa 

natural (§3º). Todavia, havendo elementos nos autos que evidenciem a 

ausência dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, é 

possível ao magistrado indeferi-la (§2º). Posto isto, oportunizo ao autor 

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: 1015703-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BELARMINO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos. Cumpra-se Id. 13243893. Após, concluso. " 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013525-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON GONCALVES PINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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. A interpretação do art. 99, do CPC é de que a simples 

declaração de hipossuficiência presume verdadeira a alegação da pessoa 

natural (§3º). Todavia, havendo elementos nos autos que evidenciem a 

ausência dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, é 

possível ao magistrado indeferi-la (§2º). Posto isto, oportunizo ao autor 

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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014089-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACIEL ALVES BUENO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA OAB - MT5354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos e etc. JACIEL ALVES BUENO impetrou o presente 

mandado de segurança c/c pedido de liminar contra ato do DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/MT. Todavia, 

manuseando o presente processo não verifico qualquer documento 

acerca da quitação do IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores, Seguro Obrigatório e CRL – Certificado de Registro e 

Licenciamento do ano/2018. Desta maneira, faculto a parte Impetrante, 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, em consonância do artigo 

321, caput, do CPC/2015, carreando os documentos que comprovam a 

efetiva quitação do imposto, como os boletos e comprovantes de 

pagamento, sob pena de lhe ser aplicado a parágrafo único do artigo 321 

do referido códex. 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401770 Nr: 34323-13.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA FIRMINO COSTA, APARECIDA HELENA 

FERNANDES, APARECIDA ILVETE CLEMENTE BRAGA, APARECIDA LIMA 

DE OLIVEIRA RUY, APARECIDA PIMENTEL VIEIRA, APARECIDA PINTO 

COUTINHO, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE 

MT, APARECIDA REGINA MAZETO DE CARVALHO, APARECIDA 

RODRIGUES DA SILVA DE MELLO, APARECIDA SAQUETE FEITOSA, 

APARECIDA STEFANI ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405535 Nr: 37751-03.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EIVANY FRANCO DE CARVALHO MARQUES, ELAINE 

TERESINHA FRANZONI RENNER, ELDICE DE FIGUEIREDO, ELAISE ELENA 

BRUNHARI, ELEALZA DE ALMEIDA LIMA, ELEANE DE ARRUDA OLIVEIRA, 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - SINTEP/MT, ELENA CÂNDIDA PRUDENTE DE MELLO, ELEEZER 

VENINE DE FREITAS, ELEDIR TEREZINHA PUNTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT, BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411265 Nr: 1446-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA AGRIPINA DUARTE, JOANA ALVES CORREA 

CASTRO, JOANA BATISTA DE ARRUDA, JOANA DA CUNHA LESCANO, 

JOANA DE ALMEIDA BASTOS, JOANA ALVES SIQUEIRA, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO, JOANA 

FRANCISCA DA SILVEIRA, JOANA IZABEL BUENO DE MORAES, JOANA 

JESUS DA GUIA RIBEIRO E SILVA, JOANA LUIZA LEMES DE OLIVEIRA

 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

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415952 Nr: 3897-81.2010.811.0041

 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: EDMILSON PEDRO LEITE XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208, EDY WILSON PICCINI - OAB:4950/MT, 

WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - OAB:7260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717318 Nr: 11130-95.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944761 Nr: 57305-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA APARECIDA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB - MT 127770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896/MT, LUIZ 

FERNANDO BARRETO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407072 Nr: 38678-66.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILIZENA DAS GRAÇAS CASTRO SOUZA, ILIZIA 

RODRIGUES DOS SANTOS, ILMA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA, ILKA 

PRESELINA SANTOS, ILMA DE CASTRO SILVA, ILMA DE SOUZA, 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO, ILONI LUCIA KLAUS, ILTO DIONEZIO, ILVA FERREIRA DO 

NASCIMENTO, ILVIRA RIBEIRO FARIAS

 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

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 467797 Nr: 34475-27.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO ANTONIO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OILSON AMORIM DOS REIS - 

OAB:7035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776269 Nr: 29568-38.2012.811.0041

 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: MARIA ISLETE FURLAN DE PEDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1252347 Nr: 21886-56.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE CAMILA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60478 Nr: 10791-59.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO LOCADORA CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10.228, RÚBIA DE SOUSA VIEGAS - OAB:5.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS FIGUEIREDO 

CARDOSO - OAB:PROC.GERAL-ADJU, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401739 Nr: 33898-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS DE SOUZA - 

OAB:3287-MT, JOELMA DOS SANTOS FERREIRA - OAB:4851-B/MT, 

TONY VITOR SANTOS SOUSA - OAB:10460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT, PAULO EMILIO 

MAGALHÃES - PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434870 Nr: 13772-75.2010.811.0041

 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: MARIA DA PENHA BRAGA DE OLIVEIRA, MARIA DA 

PENHA DE SOUZA OLIVEIRA, MARIA DA PENHA SILVA, MARIA DA SILVA 

E SOUZA, MARIA DA SILVA TEIXEIRA, MARIA DALVA DE CARVALHO 

REIS, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT - 

SINTEP, MARIA DALVA DE SOUZA SIQUEIRA, MARIA DALVA GALVÃO 

MARQUES, MARIA DALVA LIMA SOBRINHO CASTANON, MARIA DALVA 
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VILA REAL NUNES

 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

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746317 Nr: 43522-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE DOS REIS PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA, PROCURADOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DE MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

- OAB:16.397, DAYANA SANTOS - OAB:20.167, MARCIO RIBEIRO 

ROCHA - OAB:13281/O, MARIANA FONSECA CORREIA - OAB:22.038-O, 

VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - OAB:17.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FLAVIO DE GODOI 

(PROCURADOR GERAL DA AL/MT) - OAB:P. GERAL AL/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814280 Nr: 20754-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO LEAL DOS SANTOS, CLEUZA RODRIGUES 

DOS SANTOS, JOSE LEAL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARTINS DE FARIAS 

- OAB:13.523-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MACEDO 

GONÇALVES - OAB:505/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743671 Nr: 40665-69.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS

 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 EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752136 Nr: 3949-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA DE ABREU E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808326 Nr: 14790-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL SILVA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT, LAIANA LARISSA NOGUEIRA PENA - OAB:MT/ 

17.886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406708 Nr: 38594-65.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA MARTINEZ ZANETTI DE OLIVEIRA, IDE DIVINA 

DE OLIVIRA, IEDA VIEGA, IDELMA PANTAROTTO, IEDA BOCATE 

TESSARO, IGNEZ DIAS NUNES DOS SANTOS, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO, IGNEZ 

FERREIRA DE ALMEIDA, IGNEZ WALDETE FORTES PEREIRA, ILCA DE 

BARROS BAMBIRRA, ILDA ALVES CARVALHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1017278 Nr: 30713-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO JOSE DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 852462 Nr: 55264-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURLICOUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LOUISE CASTRO 

BORBA - OAB:16931, JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - OAB:15795, 

JOSÉ LOMBARDI - OAB:17271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - OAB:

 Vistos.

Sobre as petições e documentos de fls. 1056/1065, manifeste-se a 

Requerente, em 5 (cinco) dias, vindicando o que entender de direito.

Após, conclusos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 387039 Nr: 22942-08.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRASON JOSE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT E 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863/MT, FERNANDA THEOPHILO CARMONA - 

OAB:7615/MT, SILVIA FERNANDA THEOPHILO CARMONA - OAB:12740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Vistos,

Cumpra-se os termos do r. édito sentencial. DETERMINO a expedição da 

competente RPV, sendo o numerário destinado exclusivamente aos autos 

referidos - espólio.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 868098 Nr: 8036-37.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada da petição de fl. 129, impulsiono os autos 

intimando a parte requerente para, querendo, apresentar manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 975026 Nr: 11626-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOTILDES RIBEIRO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Vistos.

Ante o pedido o formulado no petitório retro, INDEFIRO por ora, o pedido de 

requisição de documentos ao ente estatal, posto que não demonstrado 

eventual resistência ao pedido administrativo.

 Desse modo, intime-se o AUTOR para que comprove eventual resistência 

do requerido na exibição dos documentos almejados, para tanto, consigno 

o prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo assinalado, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 432351 Nr: 12204-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOTILDES RIBEIRO MACHADO, LEUZA DOMINGOS 

PINHO, LEYDE SGORLON LOPES, LIANE GLORIA ROSA, LIBERALICE 

SOUZA DA SILVA, LIBERALINA SOUZA DE ANDRADE, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT - SINTEP, LIBIA AVELINA 

DE GUSMÃO SILVA, LIDIA FRANCISCA DE SOUZA, LIDIA FUKUSSE 

KATSUYAMA, LIDIA HIRANO DE DEUS

 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.

Processo em ordem.

Aguarde-se o desfecho dos Embargos à Execução em apenso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 815454 Nr: 21900-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁUREO LÚCIO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3.654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA MACIEL SANTOS - 

OAB:10.005/MT

 Vistos.

Intime-se o credor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adequar o pleito 

no que se refere q liquidação de sentença, aos termos disposto no art. 

534 do CPC, sob pena de arquivamento.

• Planilha de cálculo atualizado dos valores discutidos.

•Demonstrativos dos índices de correção monetária utilizados.

Com a juntada da planilha de cálculos, diga o embargante.

Não havendo manifestação por parte do exequente, arquivem-se os 

autos, sem necessidade de nova conclusão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 876843 Nr: 14689-55.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO LOURENÇO SERCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IARA ALVES QUEIROZ DE SOUSA 

- OAB:18205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que impulsiono esses autos para intimar o advogado da parte 

autora para se manifestar sobre a manifestação do perito, bem como 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1007647 Nr: 26622-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL FLORES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:16409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida não comprovou do pagamento dos 

honorários periciais e também não se manifestou sobre o laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 818266 Nr: 24640-10.2013.811.0041
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 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO ALCIDES SANCHEZ MARTINS, TÂNIA 

REGINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALUISIO DE CASTRO LESSA 

JUNIOR - OAB:16375 MT, FABIO HENRIQUE REGINATO - 

OAB:16.639/MT

 Vistos.

 Dá análise dos autos, determino:

1- INDEFIRO o pedido de suspensão do feito pleiteado pelo ente público.

2- Paralelamente, intime-se o Estado de Mato Grosso para, no prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias, efetuar o deposito dos honorários 

pericias ou comprovar a efetivação de tal medida, sob pena de bloqueio do 

valor correspondente.

Concretizado as determinações supra, façam-me os autos conclusos para 

nova análise.

 Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 404236 Nr: 36720-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar CNPJ e número de conta bancária para transferência de valor 

depositado em conta judicial vinculada a estes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 937540 Nr: 53420-23.2014.811.0041

 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: AGNUS DEI PARAMENTOS E METAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MIRANDA MARINHO - 

OAB:40.812/GO, FABIANO RODRIGUES COSTA - OAB:21529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR

 Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual declino da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, determinando a remessa dos autos ao juízo 

competente, nos moldes do artigo 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, 4 de junho de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 459960 Nr: 29346-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUÍRIA DE CARVALHO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Expeça-se, com urgência, o RPV, após a necessária certificação do 

trânsito em julgado, aliás como já ficou consignado no último comando.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 837560 Nr: 42358-20.2013.811.0041

 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: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA 

ESTADUAL DE CUIABÁ/MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - 

OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, determino a devolução dos presentes autos ao Cartório 

Distribuidor para redistribuição ao Juízo da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, dada a prevenção deste, em 

decorrência da anterior distribuição mediante regular sorteio, nos moldes 

da legislação processual.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 435383 Nr: 6420-86.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRUS INSTITUTO MATO GROSSO DE 

SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WYLERSON VERANO DE AQUINO 

SOUSA - Proc. do Estado - OAB:3968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - 

OAB:4464-A/MT

 Vistos.

Diante do silêncio do Estado de Mato Grosso, HOMOLOGO o valor 

ofertado pelo executado de fls 424 para os fins de direito, aplicando o que 

dispõe o artigo 49, IV da Lei Complementar nr. 109/2001, devidamente 

corrigido até a data do efetivo pagamento.

Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1012501-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNO SCHMIDT JUNIOR OAB - SC6878 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1012501-33.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BUNGE ALIMENTOS S/A 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Tutela 

Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada por Bunge 

Alimentos S.A. em face do Estado de Mato Grosso, por meio da qual oferta 

seguro garantia como forma de caucionar o débito fiscal indicado na 

petição inicial, objetivando a suspensão da exigibilidade do respectivo 

débito com a consequente emissão de Certidão Positiva de Débitos com 

Efeitos de Negativa, “bem como à autorização para impressão de 

documentos fiscais, participação em leilões públicos, em licitações para 

venda de seus produtos, em vendas a órgãos públicos estaduais, 

federais e municipais, etc..., mencionando ainda a vedação de inscrição 

no CADIN – ou seu cancelamento se já efetivado -, e toda a sorte de 

providências administrativas necessárias à sua regular atividade, tendo 

em vista o risco de prejuízo à regular atividade da Requerente face a 

abusividade perpetrada pelo Requerido”. Mediante decisão exarada em 

29/05/2018, este juízo declinou da competência para processar e julgar o 

feito em favor da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 
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Cuiabá. Inconformada com a decisão, a Requerente pleiteia a sua 

reconsideração, a fim de que seja reconhecida a competência deste juízo. 

É o breve relato. Fundamento e decido. Não obstante os argumentos 

deduzidos pela Requerente em sede de pedido de reconsideração, 

entendo que a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

Nesse particular, transcrevo os seguintes excertos do pedido de 

reconsideração, que só vem a confirmar o acerto da decisão combatida, 

senão vejamos: “5 – Repita-se que presente tutela de urgência antecipada 

tem por único objetivo garantir o pagamento do débito oriundo do Aviso de 

Cobrança Fazendário n° 454456/76/68/2013 (PAT nºs 5119263(originário) 

e 5134631/2015) e da dívida ativa que dele decorra, e, em contrapartida, 

obter a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal Positiva com Efeitos 

de Negativa. 6 - Com o oferecimento da caução, a Requerente pretende 

antecipar os efeitos que seriam obtidos após a penhora em futura 

execução fiscal, possibilitando a expedição de Certidão Positiva com 

efeitos de Negativa, nos termos do artigo 206 do CTN, NADA MAIS ALÉM 

DISTO.” Como bem destacado na decisão anterior, “em se tratando de 

ação que tem por escopo antecipar a penhora relativa à futura execução 

fiscal a ser ajuizada, compete à Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá processar e julgar o presente feito, que se insere no 

conceito de “ações correlatas” contido na norma delimitadora de 

competências supracitada, partindo-se da premissa de que cabe ao juízo 

competente para julgar a ação principal a competência para processar e 

julgar as respectivas ações cautelares”. Ademais disso, para efeitos de 

fixação de competência, entendo ser irrelevante o fato de que a 

Requerente pretende, como efeito secundário da decisão, obter a 

suspensão da exigibilidade do débito mediante a caução ofertada, pois, 

para aferição de competência, prevalece a pretensão primária deduzida 

nos autos, que é a de garantir antecipadamente a futura execução fiscal a 

ser ajuizada. Isto posto, com a devida venia a entendimentos diversos, 

indefiro o pedido de reconsideração, mantendo a decisão combatida por 

seus próprios fundamentos. Intime-se. Cuiabá, 4 de junho de 2018. PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008142-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ DA SEFAZ-MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (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: 

1008142-11.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: UNIODONTO DE MATO 

GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA IMPETRADO: GERENTE 

DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ DA SEFAZ-MT Vistos, etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por UNIODONTO DE MATO 

GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO LTDA., contra 

ato reputado ilegal perpetrado pelo GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA 

DA SEFAZ/MT, objetivando a concessão de liminar para que seja 

determinada “a suspensão da exigibilidade dos pretensos débitos de ICMS 

lançados no CCF da Impetrante referente ao período de referência 

04/2016, cujo ICMS pretendido pela autoridade impetrada importa em R$ 

640,30 (seiscentos e quarenta reais e trinta centavos), e de consequência 

que seja emitida pela autoridade coatora, CND ou CPD-EN em favor da 

Impetrante”. A impetrante alega que é cooperativa que presta serviços 

odontológicos e que por isso está sujeita ao recolhimento de ISSQN e não 

ICMS. Afirma que a Nota Fiscal anexada no documento de ID nº 1414095, 

refere-se à aquisição um HD 300gb marca HP e um HD 146gb marca HP, 

para implantação em um dos terminais da sua sede, sendo que nota fiscal 

constante do documento de ID nº 1414094 se trata de aquisição de 100 

canecas térmicas, para distribuição entre os colaboradores. Aduz que a 

autoridade impetrada fez incidir ICMS sobre os bens referidos, cujo valor 

resultante foi lançado em seu sistema de conta corrente fiscal. Afirma que 

adquiriu as mercadorias como consumidora final e que o ICMS referente 

às mercadorias está recolhido no estado de origem destas. Com a inicial 

vieram documentos. A inicial veio instruída com documentos. A liminar foi 

deferida por meio da decisão de ID nº 1434739. A autoridade coatora 

prestou informações defendendo a legalidade do ato combatido e 

pugnando pela denegação da segurança. O Ministério Público opina pelo 

prosseguimento do feito sem a sua intervenção. É o relatório. Fundamento 

e decido. A ação mandamental é cabível contra ato de autoridade que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e certo, não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la, sendo imprescindível a 

existência de prova pré-constituída como condição essencial à verificação 

da ilegalidade. Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança 

e Ações Constitucionais, 36ª edição, São Paulo, Malheiros Editores, 2014, 

p. 36/37, leciona que: “Direito líquido e certo é o que se apresenta 

manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser 

exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua 

extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” O presente 

mandamus visa combater o ato reputado ilegal consistente na cobrança de 

ICMS sobre incidente sobre as operações interestaduais de aquisição de 

mercadorias destinadas à prestação de serviços. Conforme se observa 

dos documentos colacionados aos autos, comprova sua condição de 

prestadora de serviços, mediante a juntada de seu Estatuto Social, 

estando sujeita ao recolhimento do ISSQN. Nesse passo, mostra-se 

plausível sua alegação de que adquiriu as canecas estampadas nas notas 

fiscais já referidas para fins de distribuição como brinde a seus 

associados, fato que a torna consumidora final do produto e a exime 

quanto ao recolhimento do ICMS Em face dessa constatação, evidencia-se 

que a impetrante não é contribuinte do ICMS e, em razão disso, não estaria 

sujeita ao recolhimento do respectivo diferencial de alíquota quando da 

aquisição de produtos em outras unidades federativas para aplicação na 

prestação de serviços. Tal conclusão é corroborada pela análise do artigo 

155, § 2º, inciso VII, alínea “b” da Constituição Federal, combinado com o 

artigo 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 87/96, verbis: “Art. 155. 

Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) § 

2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...) VII - em 

relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a 

consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á: (...) b) a alíquota 

interna, quando o destinatário não for contribuinte dele;” “Art. 3º O imposto 

não incide sobre: (...) V - operações relativas a mercadorias que tenham 

sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação, pelo próprio autor 

da saída, de serviço de qualquer natureza definido em lei complementar 

como sujeito ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, 

ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei complementar;” Por seu 

turno, a Lei Complementar 116/2003, que dispôs sobre o Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do 

Distrito Federal, em seu art. 1º, §2º, c/c o item 4.22 da Lista de Serviços, 

prevê o seguinte: “Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como 

fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que 

esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. (...) 

§ 2º Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços 

nela mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, ainda 

que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. (...) 4.22 – 

Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de 

assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.” Nesse 

sentido: “REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – PRESTADORA DE 

SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO, RECAUCHUTAGEM, RECAPAGEM, 

REGENERAÇÃO E REMONTAGEM DE PNEUMÁTICOS – ICMS – NÃO 

INCIDÊNCIA – APLICAÇÃO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR N.º 116/2003 
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– SENTENÇA RATIFICADA. As operações de circulação de mercadorias 

destinadas ao uso profissional ou que venham integrar o patrimônio da 

empresa prestadora de serviço, não são passíveis de incidência de ICMS. 

Conforme a Lei Complementar n° 116/2003, item 14.4 da Lista anexa, os 

serviços de recondicionamento, recauchutagem, recapagem, regeneração 

de pneus são tributados com o ISSQN, de competência exclusiva dos 

Municípios e do Distrito Federal.” (ReeNec 111309/2016, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018) 

Portanto, no contexto delineado nos autos, está demonstrado que a 

Impetrante não é contribuinte do ICMS, por atuar no ramo de planos de 

assistência odontológica, consoante dispõe a Lei Complementar nº 

116/2003. Posto isto e por tudo o mais que dos autos conta, CONCEDO A 

ORDEM MANDAMENTAL, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, apenas para consolidar os termos da liminar deferida no 

nascedouro destes autos, bem como para anular o débito lançado na 

conta corrente fiscal quanto ao período de referência 04/2016. 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 4 de junho de 

2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400506 Nr: 33361-87.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ANIZIA FRANCISCA 

DE ARAUJO SANTOS, ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIA ABADIA 

DE SOUZA, ANTONIA ALVES DE FREITAS SILVA, ANTONIA APARECIDA 

PEREIRA PRADO, ANTÔNIA BENEDITA MACIEL ALMEIDA, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT, ANTONIA BENEDITA DE 

OLIVEIRA COSTA, ANTONIA BARACAT DE OLIVEIRA, ANTONIA CIRIACA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405528 Nr: 37758-92.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA CAETANO COSTA, ELZA CANDIDA PINHEIRO DA 

SILVA, ELZA DA COSTA RIBEIRO, ELZA DELUQUI LEITE, ELZA CANDIDO 

LIMA PETRI, ELZA DE CAMARGO COLOGNESI, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO, ELZA 

MARIA DAS DORES SILVA, ELZA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, ELZA 

HENRIQUE NAFI, ELZA KNUPP MOREIRA

 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: ANA CRISTINA DA COSTA B. 

TEIXEIRA - OAB:PROCURADORA DO

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405055 Nr: 37305-97.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCILIA DA SILVA, ERCILIA MARIA FEISTAUER 

TOCHETTO, EREMITA MORAES VIANA, ERCILIA PASCOA BARION 

SANCHES MEDINA, ERDETH JUVITA FONTES DA SILVA, EREMITA 

RODRIGUES DE QUEIROZ, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO, ERENIR DE CAMPOS CONCEIÇÃO, ERENIR 

DA CRUZ SILVA, ERMINIA BELLO RIBEIRO, ERNESTINA BARROS 

BARBOSA FERREIRA

 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: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406234 Nr: 38436-10.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERONDINA QUEIROZ FIAMINGHI, HERONIDES 

RODRIGUES DE MORAES, HILDA ALCANTARA BEZERRA BARBOSA, 

HERTA AMANDA EHRLICH, HILDA ALVES DOS SANTOS, HILDA DA GUIA 

MAGALHAES, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO 

DE MATO GROSSO, HILDA GUIMARÃES BALBINO, HILDA DA SILVA 

RIBEIRO, HILDA DA SILVASANTOS, HILDA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1257913 Nr: 23612-65.2017.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIDETE MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO, AIDIR 

AUXILIADORA MENDES, AIR MARQUES FONTES DA SILVA, AIRTES 

LUCIDIA BUENO DA SILVA, AIRTON PRAXEDES DA SILVA, ALAERCE 

NUNES DA SILVA, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MT, ALAIDE PEREIRA LEITE, ALAIDE BEZERRA 

CRUZ, ALAIDE DAL BEM OLIVEIRA, ALAIDE RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1267668 Nr: 26913-20.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILMAR MENDONÇA SIQUEIRA MORAIS, SINDICATO 

DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047176 Nr: 44982-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARLEY JORGE DE MENDONÇA LUIZ, ANDREIA 

PETRONIA DOS SANTOS REY DE CAMPOS, CALEB MIGUEL DA PAIXÃO, 

EURIDES RIBEIRO REIS, DHIEGO THIAGO HUTTER, DIENNIFER REIS LIMA 

DA SILVA, EVERSON FABIO DE ARAUJO, JOÃO HENRIQUE SARAGIOTTO 

SILVA, MARCELA PIANESSO VIEIRA , SILVIA DE SOUZA NASCIMENTO 

DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438598 Nr: 15930-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA SANTIAGO DA SILVA, MARIA 

MADALENA DE OLIVEIRA, MARIA MADALENA DOS SANTOS, MARIA 

MADALENA DE SOUZA, MARIA MADALENA PEREIRA LEITE, MARIA 

MADALENA PRECIZO GAVIOLI, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MT - SINTEP, MARIA MAGNÓLIA NASCIMENTO DA 

SILVA ALMEIDA, MARIA MADALENA SOUZA PINTO, MARIA MANOELA 

SENNA, MARIA MARGARET MARQUES

 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: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 828240 Nr: 34097-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO PAZ DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT, ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13.920-MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893731 Nr: 25718-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA CORDEIRO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON RUBENS DO ESPIRITO 

SANTO - OAB:7463/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 960560 Nr: 5055-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR BARREIRA NOVAES, CÉLIA REGINA DA SILVA, 

MANOEL RODRIGUES NOVAES, TEREZA DUARTE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR MACIEL DE SANTANA - 

OAB:18221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA-

(Procurador do Município de Cuiabá) - OAB:8930/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857778 Nr: 60007-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA LEAL DAS NEVES, ACYNAIR NOGUEIRA DOS 

REIS, MARIA ANTONIA FERREIRA CARNEIRO, ANA LUIZA CAMPOS DA 

SILVA, CARLOS EDUARDO DE ALENCAR, JERONISA FERREIRA DOS 

SANTOS, TERESINHA FERNANDES DA SILVA, MARLUCE BARROS VITAL, 

KATIA APARECIDA DE SOUZA NEVES, CASIA REGINA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT, FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - 

OAB:17.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- OAB:6944

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446364 Nr: 20693-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL BARBOSA CARVALHO, DEUSELI DAS 

GRAÇAS MADEIRA BARBOSA, J. O. J. M. B, I. J. M. B.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO SERGIO DOS SANTOS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:12622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B TEIXEIRA- PROC ESTADO - OAB:5735

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO FERREIRA 
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GOMES, para devolução dos autos nº 20693-50.2010.811.0041, Protocolo 

446364, 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): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 395965 Nr: 31273-76.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA MILHOMEN DE ABREU LANZA, ANA LUCIA 

PEREIRA MORAIS, ANA LUIZA CAMPOS DA SILVA, ANA LÚCIA 

RODRIGUES DE ARRUDA, ANA LUIZA DA CONCEIÇÃO PADILHA PINTO, 

ANA LUZIA GOMES PEREIRA, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MT, ANA MARIA CAPISTRANO DIAS, 

ANA MARIA CAMPOS DE SOUZA, ANA MARIA BISSANI PAVANI, ANA 

MARIA CALACA DE SOUZA

 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: DEBORA LETICIA OLIVEIRA 

VIDAL - OAB:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028197-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 4 de 

junho de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado. Processo: 

1028197-46.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 59.297,60; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Partes do processo: Parte 

Autora: CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA Parte Ré: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL FINALIDADE: ... " INTIME-SE imediatamente o 

Patrono da Empresa Requerente desta decisão (PJe e DJe). INTIME-SE 

desta decisão o Município Requerido, através do Sr. Procurador Geral do 

Município de Cuiabá e CITE-SE para apresentação de constestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos Arts. 303, §1º, inc. III c/c 335 c/c 

183, todos do CPC/2015.Havendo juntada de novos documentos com a 

contestação, DÊ-SE VISTA à Empresa Requerente para impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 350 do CPC/2015. Após, 

decorridos os prazos acima assinalados, com ou sem contestação do 

Município Requerido, ou com ou sem a impugnação da Empresa 

Requerente, CERTIFIQUE-SE e voltem os autos à conclusão. CUMPRA-SE 

sucessivamente.Cuiabá, 25 de maio de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. MARCILENE MARTINS DOS SANTOS GABILHERI 

Analista(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002401-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANAL TAXI LOTACAO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO)

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 4 de 

junho de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado. Processo: 

1002401-87.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 104.152,91; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Partes do processo: Parte 

Autora: PANTANAL TAXI LOTACAO LTDA - ME Parte Ré: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL FINALIDADE: ... "Assim, com fundamento no § 2º 

do Art. 99 do CPC/2015, DETERMINO A INTIMAÇÃO da Empresa Autora, 

através de seus Advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos documentos hábeis a comprovação dos pressupostos 

indispensáveis ao deferimento da gratuidade da justiça, sob pena de 

indeferimento do pedido." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. 

MARCILENE MARTINS DOS SANTOS GABILHERI Analista(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 808095 Nr: 14555-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Hilde Justino Melo da 

Silva - OAB:OAB/MT 8228

 Vistos etc...

 Compulsando os presentes autos, verifico que se trata de Execução 

Fiscal da Fazenda Pública Estadual em desfavor da Caixa Econômica 

Federal.

Tratando-se a Caixa Econômica Federal de uma empresa pública federal, a 

competência absoluta para processar e julgar a presente ação, é da 

Justiça Federal, forte no disposto no art. 109, I, da Constituição Federal. 

Vejamos :

“Art. 109 – Aos Juízes federais compete processar e julgar :

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas 

à Justiça Eleitora e à Justiça do Trabalho.(...)”

É cediço que o art. 113 do CPC prescreve que : “A incompetência absoluta 

deve ser declarada de ofício e pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição independente de exceção.”

Nesse sentido :

“Agravo de Instrumento. Ação de Rescisão de Contrato Bancário movida 

contra a Caixa Econômica Federal – Art.109, I, da CF. Nulidade dos Atos 

Decisórios e Remessa ao juiz Competente. Preliminar Acolhida.”(TJRS, 

Recurso de Agravo de Instrumento nº 70018688655, 12ª C.Cível, Rel. Desª 

Naelle Ochoa Piazzeta, j. 22.02.2007)

Destarte, a competência para processar e julgar estes autos, é, 

evidentemente, da Justiça Federal de 1ª Instância, a teor do art. 109, I, da 

Constituição Federal de 1988, posto que possui foro privilegiado, cuja 

competência é “racione personae”, logo é de ordem absoluta e 

improrrogável, não podendo ser modificada.

Da jurisprudência :

“A incompetência absoluta acarreta nulidade dos atos decisórios. Os 

demais, como conseqüência do princípio da brevidade processual, devem 

ser preservados.”(STJ – 2ª Turma, Resp. 6.680 – PR, rel. Min. Luiz Vicente 

Cernicchiaro, j. 12.12.90, deram provimento, v.u., DJU 4.3.91, p.1981)

Diante do exposto, por se tratar de competência absoluta, declaro este 
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Juízo incompetente para processar e julgar o feito, com fulcro no art. 113, 

§ 2º, do CPC, e determino, pois, a remessa do presente feito para ser 

redistribuído a uma das Varas da Seção Judiciária Federal de Mato 

Grosso.

 Assim sendo, determino a remessa dos presentes autos ao Cartório 

Distribuidor para as providências pertinentes.

Intime-se e Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012813-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEX NORTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUB PROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

Autuação 11/05/2018 Última distribuição 15/05/2018 Valor da causa R$ 

136.415,07 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 10128-13/2018 IMPTE: TEX 

NORTE COM. DE TECIDOS LTDA CNPJ nº. 74.149.493/0001-62 Inscr. Est. 

nº. 13.1500.996-9 IMPDA: SUBPROCURADOR FISCAL DA PGE MT 11020 

Vistos. 1. Trata-se de Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar Initio 

Litis e Inaldita Altera Pars, impetrado em 11/05/018, via PJe (ID do 

documento: 13166124) por TEX NORTE COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA., 

contra ato do Sub Procurador Fiscal da Procuradoria Geral do Estado de 

Mato Grosso, pretendendo a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário da CDA nº 2017/485154 (ID do documento: 13166224 – ICMS 

GARANTIDO INTEGRAL) bem como a sustação do seu protesto, vencido 

em 08/05/2018, cujo valor cobrado foi de R$ 136.415,07 (ID do 

documento:13166175), e a retirada no nome da Empresa Impetrante dos 

cadastros de restrição ao crédito CADIM/SERASA. 2. Inicialmente os autos 

eletrônicos foram distribuído à Segunda Vara Esp. Fazenda Pública da 

Comarca da Capital e em 15/05/2018 aquele Juízo declarou a sua 

incompetência para processar este Mandamus e declinou para esta Vara 

Especializada de Execução Fiscal (ID do documento: 13193907). 3. Os 

autos vieram à conclusão nesta data, para este Juízo do Gabinete 1 da 

Vara Esp. Execução Fiscal – Fazenda Pública Municipal, face a licença 

médica da DD. Juíza de Direito Titular do Gabinete 2, Dra. Adair Julieta da 

Silva. É o relatório necessário. DECIDO. 4. A prima occuli, pretensão de 

suspensão da exigibilidade de crédito tributário, de sustação do seu 

protesto e de retirada da restrição ao crédito nos cadastros de dados, em 

sede mandamental, aparentemente encontra óbice no que dispõe a 

Iniciativa 2 da Meta 5 de 2018 do CNJ – Conselho Nacional de Justiça, v.g., 

‘estimular o protesto de titulo nas execuções fiscais ajuizadas’, razão pela 

qual, por cautela, o pedido de liminar será apreciado por este Juízo após 

as informações prestadas pela Autoridade Coatora apontada na inicial. 5. 

Assim, DÊ-SE VISTAS imediatamente (PJe) à Autoridade Coatora, para 

prestar informações, no prazo de dez dias (Art. 7º, inc. I da Lei nº 

12.016/2009). 6. PROCEDA-SE TAMBÉM À CIÊNCIA desta Ação 

Mandamental ao Sr. Procurador Geral do Estado de Mato Grosso, via PJe, 

Dr. Rogério Gallo, conforme determina o inciso II do Art. 7º da Lei nº 

12.016/2009. 7. Decorrido o prazo acima estabelecido para a Autoridade 

Coatora, com ou sem suas informações, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO, para a 

apreciação do pedido de liminar. 8. INTIMEM-SE imediatamente as DD. 

Advogadas da Empresa Impetrante deste despacho (PJe). 9. 

PUBLIQUE-SE (DJe). Cuiabá, 04 de junho de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito em Substituição Legal fcoa

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012813-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEX NORTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUB PROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

Autuação 11/05/2018 Última distribuição 15/05/2018 Valor da causa R$ 

136.415,07 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 10128-13/2018 IMPTE: TEX 

NORTE COM. DE TECIDOS LTDA CNPJ nº. 74.149.493/0001-62 Inscr. Est. 

nº. 13.1500.996-9 IMPDA: SUBPROCURADOR FISCAL DA PGE MT 11020 

Vistos. 1. Trata-se de Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar Initio 

Litis e Inaldita Altera Pars, impetrado em 11/05/018, via PJe (ID do 

documento: 13166124) por TEX NORTE COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA., 

contra ato do Sub Procurador Fiscal da Procuradoria Geral do Estado de 

Mato Grosso, pretendendo a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário da CDA nº 2017/485154 (ID do documento: 13166224 – ICMS 

GARANTIDO INTEGRAL) bem como a sustação do seu protesto, vencido 

em 08/05/2018, cujo valor cobrado foi de R$ 136.415,07 (ID do 

documento:13166175), e a retirada no nome da Empresa Impetrante dos 

cadastros de restrição ao crédito CADIM/SERASA. 2. Inicialmente os autos 

eletrônicos foram distribuído à Segunda Vara Esp. Fazenda Pública da 

Comarca da Capital e em 15/05/2018 aquele Juízo declarou a sua 

incompetência para processar este Mandamus e declinou para esta Vara 

Especializada de Execução Fiscal (ID do documento: 13193907). 3. Os 

autos vieram à conclusão nesta data, para este Juízo do Gabinete 1 da 

Vara Esp. Execução Fiscal – Fazenda Pública Municipal, face a licença 

médica da DD. Juíza de Direito Titular do Gabinete 2, Dra. Adair Julieta da 

Silva. É o relatório necessário. DECIDO. 4. A prima occuli, pretensão de 

suspensão da exigibilidade de crédito tributário, de sustação do seu 

protesto e de retirada da restrição ao crédito nos cadastros de dados, em 

sede mandamental, aparentemente encontra óbice no que dispõe a 

Iniciativa 2 da Meta 5 de 2018 do CNJ – Conselho Nacional de Justiça, v.g., 

‘estimular o protesto de titulo nas execuções fiscais ajuizadas’, razão pela 

qual, por cautela, o pedido de liminar será apreciado por este Juízo após 

as informações prestadas pela Autoridade Coatora apontada na inicial. 5. 

Assim, DÊ-SE VISTAS imediatamente (PJe) à Autoridade Coatora, para 

prestar informações, no prazo de dez dias (Art. 7º, inc. I da Lei nº 

12.016/2009). 6. PROCEDA-SE TAMBÉM À CIÊNCIA desta Ação 

Mandamental ao Sr. Procurador Geral do Estado de Mato Grosso, via PJe, 

Dr. Rogério Gallo, conforme determina o inciso II do Art. 7º da Lei nº 

12.016/2009. 7. Decorrido o prazo acima estabelecido para a Autoridade 

Coatora, com ou sem suas informações, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO, para a 

apreciação do pedido de liminar. 8. INTIMEM-SE imediatamente as DD. 

Advogadas da Empresa Impetrante deste despacho (PJe). 9. 

PUBLIQUE-SE (DJe). Cuiabá, 04 de junho de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito em Substituição Legal fcoa

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014210-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT0012024A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

MANDADO DE SEGRANÇA PJE Nº 1014210-06/2018 – Autuação 

24/05/2018 Última distribuição 24/05/2018 Valor da causa R$ 1.000,00 

IMPTE: VITOR HUGO DOS SANTOS - CPF Nº 081.056.261-87 IMPDO: 

Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN do Estado de 

Mato Grosso. 941 Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança Com 

Pedido de Liminar, promovido por VITOR HUGO DOS SANTOS – CPF Nº 

081.056.261-87, em desfavor do Presidente do Departamento Estadual de 

Trânsito – DETRAN do Estado de Mato Grosso (ID do documento: 

13366901). Com a inicial anexou os documentos de ID’s nºs 13366915; 

13366925; 13366926; 13366943; 13366950 e 13366948. Os autos vieram 

à conclusão para este Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. Execução Fiscal 
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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 Especializadas da 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 1014210-06/2018, 

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, 04 de junho de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito em Substituição 

Legal PMF

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009901-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARRUDA JUNQUEIRA E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1009901-10.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 30/06/2016 15:52:41 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: ARRUDA JUNQUEIRA E CIA LTDA - ME CNPJ: 

03.470.648/0001-10 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 2.743,85 Dados 

específicos da Classe Nº da CDA 894245 1078457 1219154 SENTENÇA 

196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004261-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1004261-26.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 24/03/2016 15:23:45 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO CPF: 

008.324.731-97 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 2.323,96 Dados 

específicos da Classe Nº da CDA 2012 / 0727851 2013 / 0907033 2014 / 

1020164 2015 / 1137965 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 
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Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005262-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA MARIA ARANTES COVEZZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1005262-46.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 14/04/2016 11:27:29 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: CRISTINA MARIA ARANTES COVEZZI CPF: 

775.483.961-04 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 8.959,88 Dados 

específicos da Classe Nº da CDA 889126 1060261 1224656 SENTENÇA 

196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005456-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOURA DUARTE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1005456-12.2017.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2017 12:07:08 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: MOURA DUARTE MORAES CPF: 062.792.441-72 

ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 9.650,66 Dados específicos da Classe Nº 

da CDA 1412628 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a 

citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

extinção do presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido 

recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do 

prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 
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Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005293-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASIL OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1005293-66.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 14/04/2016 11:38:25 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: EMPRESA BRASIL OESTE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.536.158/0001-79 ADV.: VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.748,47 Dados específicos da Classe Nº da CDA 902213 

1074805 1229792 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a 

citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

extinção do presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido 

recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do 

prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017427-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1017427-28.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 18/10/2016 15:51:08 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA CPF: 

196.687.596-72 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 80.484,65 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) 

CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de 

IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento 

nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. 

Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 
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Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013892-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BELMIRO DO AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1013892-91.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 18/08/2016 18:11:27 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: BELMIRO DO AMARAL CPF: 126.402.801-63 

ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 1.991,99 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007378-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA ANGELICA LOPES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1007378-25.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 24/05/2016 09:36:01 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: ANTONIA ANGELICA LOPES DE OLIVEIRA CPF: 

770.200.301-49 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 3.670,73 Dados 

específicos da Classe Nº da CDA 850378 995802 1120039 SENTENÇA 

196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 
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Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006998-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1006998-02.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 20/05/2016 11:14:22 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO CPF: 

299.580.591-34 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 5.035,69 Dados 

específicos da Classe Nº da CDA 831289 1027341 1157872 SENTENÇA 

196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001904-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1001904-73.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 11/02/2016 09:01:35 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: Banco Safra S-A CNPJ: 58.160.789/0001-28 

ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 61.430,12 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 
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encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500571-80.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 0500571-80.2015.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 08:46:39 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA CPF: 

196.687.596-72 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 93.299,48 Dados 

específicos da Classe Nº da CDA 2015 / 1239313 2015 / 1240013 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501564-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAISSAL JORGE CALIL FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 0501564-26.2015.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 07:10:53 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: FAISSAL JORGE CALIL FILHO CPF: 

856.488.501-82 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 6.043,46 Dados 

específicos da Classe Nº da CDA 2012 / 0735569 2013 / 0849383 2014 / 

1024497 2015 / 1125443 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 
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encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016662-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEODATO RODRIGUES OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1016662-57.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 06/10/2016 10:56:00 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: DEODATO RODRIGUES OLIVEIRA CPF: 

207.449.191-34 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 12.641,51 Dados 

específicos da Classe Nº da CDA 877842 1038930 1127201 1272224 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007198-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1007198-09.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 23/05/2016 08:54:08 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: FUNDACAO BRADESCO CNPJ: 

60.701.521/0001-06 ADV.: ADVOGADO(S) DO RECLAMADO: MAURO 

PAULO GALERA MARI VALOR DA CAUSA: R$ 1.886,02 Dados 

específicos da Classe Nº da CDA 974680 980854 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) 

CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de 

IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento 

nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. 

Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 
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para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004411-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FREITAS DE MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1004411-07.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 30/03/2016 09:49:52 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: SEBASTIAO FREITAS DE MEDEIROS CPF: 

628.502.028-00 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 8.295,97 Dados 

específicos da Classe Nº da CDA 866273 1027769 1177515 SENTENÇA 

196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004166-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIDICE CAMPOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1004166-93.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 23/03/2016 13:24:48 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: EURIDICE CAMPOS DE OLIVEIRA CPF: 

035.080.481-87 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 7.724,36 Dados 

específicos da Classe Nº da CDA 2013 / 0902226 2014 / 1060247 2015 / 

1204051 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente 

ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 
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2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007380-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA SIMARELLI LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1007380-92.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 24/05/2016 09:36:16 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: TRANSPORTADORA SIMARELLI LTDA CNPJ: 

01.090.034/0005-00 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 3.923,20 Nº da CDA 

894262 1082150 1221910 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013949-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1013949-12.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 19/08/2016 01:21:32 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ: 

02.500.304/0001-43 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 1.941,41 Nº da CDA 

927652 1067641 1223963 1262676 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 
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Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009406-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1009406-29.2017.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 28/03/2017 09:57:28 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME 

CNPJ: 03.478.948/0001-45 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 4.285,81 Nº da 

CDA 1420930 1358758 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007383-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA SIMARELLI LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1007383-47.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 24/05/2016 09:36:42 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: TRANSPORTADORA SIMARELLI LTDA CNPJ: 

01.090.034/0005-00 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 2.173,73 Nº da CDA 

1049554 1088167 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a 

citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

extinção do presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido 

recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do 

prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 
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a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014047-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1014047-94.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 19/08/2016 16:45:19 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ: 

02.500.304/0001-43 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 1.941,41 Nº da CDA 

891220 1070070 1226556 1343682 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014048-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1014048-79.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 19/08/2016 16:48:39 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ: 

02.500.304/0001-43 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 1.941,41 Nº da CDA 

899027 1073840 1231368 1341158 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 
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ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501113-98.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 0501113-98.2015.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 18:32:06 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPACOES LTDA CNPJ: 03.098.825/0001-89 ADV.: VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.765,49 Nº da CDA 2012 / 0784569 2013 / 0904216 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023430-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1023430-62.2017.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 28/07/2017 12:35:55 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME 

CNPJ: 21.962.668/0001-90 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 2.166,67 Nº da 

CDA 2017 / 1582662 2017 / 1582663 2017 / 1582664 2017 / 1582665 2017 

/ 1582666 2017 / SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a 

citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

extinção do presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido 

recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do 

prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 
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Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003985-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1003985-92.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2016 13:28:07 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: PROTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA CNPJ: 03.535.420/0001-60 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 9.639,91 

Nº da CDA 2014/1030208 2013/866889 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500764-95.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 0500764-95.2015.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 09:23:02 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPACOES LTDA CNPJ: 03.098.825/0001-89 ADV.: VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.816,72 Nº da CDA 2012 / 0731871 2013 / 0917868 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 
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Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500612-47.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 0500612-47.2015.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 08:48:53 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CNPJ: 

07.119.376/0001-69 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 31.774,99 Nº da CDA 

2012 / 0800124 2013 / 0905975 2014 / 1083598 2015 / 1231299 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011990-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1011990-69.2017.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 19/04/2017 10:44:56 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: ARACRUZ CONSTRUCOES E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP CNPJ: 01.300.912/0001-41 

ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 5.991,92 Nº da CDA 1221739 1079703 

1332734 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente 

ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 
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a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501117-38.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 0501117-38.2015.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 18:41:11 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPACOES LTDA CNPJ: 03.098.825/0001-89 ADV.: VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.765,49 Nº da CDA 2012 / 0742836 2013 / 0870731 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0504025-68.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARRUDA JUNQUEIRA E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 0504025-68.2015.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 04/03/2016 13:07:17 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: ARRUDA JUNQUEIRA E CIA LTDA - ME CNPJ: 

03.470.648/0001-10 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 1.921,50 Nº da CDA 

2012 / 0791971 2013 / 0853676 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 
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a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023401-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1023401-12.2017.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 28/07/2017 12:29:07 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA - EPP CNPJ: 06.112.382/0001-21 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 

8.452,90 Nº da CDA 998307 1141232 1372797 SENTENÇA 196 VISTOS, 

ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) 

Nº(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de 

IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento 

nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. 

Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500895-70.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIRECOL VILELA REPRESENTACOES COMERCIO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 0500895-70.2015.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 12:41:10 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: VIRECOL VILELA REPRESENTACOES 

COMERCIO LTDA - ME CNPJ: 32.960.916/0001-80 ADV.: VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.418,22 Nº da CDA 2014 / 1087091 SENTENÇA 196 VISTOS, 

ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) 

Nº(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de 

IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento 

nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. 

Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 
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Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007384-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIANA ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1007384-32.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 24/05/2016 09:36:54 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: VIANA ALIMENTOS LTDA CNPJ: 

05.617.630/0001-23 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 5.264,67 Nº da CDA 

909349 1057749 1238772 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003831-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MACHADO & VIEIRA ADVOGADOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1003831-74.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2016 09:07:53 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: MACHADO & VIEIRA ADVOGADOS - ME CNPJ: 

10.759.840/0001-96 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 9.824,08 Nº da CDA 

2013 / 0942327 2014 / 0982264 / 1107788 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 
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Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005289-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA OAB - MT7230/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1005289-29.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 14/04/2016 11:36:57 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA CPF: 

417.005.896-87 ADV.: ADVOGADO(S) DO RECLAMADO: CLAUDIA 

AQUINO DE OLIVEIRA VALOR DA CAUSA: R$ 6.471,72 Nº da CDA 

873641 1067373 1227070 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001657-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1001657-92.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 03/02/2016 10:03:16 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA 

CNPJ: 07.147.210/0001-56 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 3.255,13 Nº da 

CDA 2012 / 0766263 2013 / 0920576 2014 / 1082128 2015 / 1224219 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 
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encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001742-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. CONCEICAO SILVA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1001742-78.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 04/02/2016 14:27:46 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: V. CONCEICAO SILVA & CIA LTDA - EPP CNPJ: 

08.459.768/0001-30 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 167.464,89 Nº da CDA 

2014 / 1086956 2014 / 1086957 2015 / 1120453 SENTENÇA 196 VISTOS, 

ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) 

Nº(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de 

IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento 

nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. 

Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004417-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. CONCEICAO SILVA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1004417-14.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 30/03/2016 09:50:31 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: V. CONCEICAO SILVA & CIA LTDA - EPP CNPJ: 

08.459.768/0001-30 ADV.: VALOR DA CAUSA: R$ 196.513,98 Nº da CDA 

2013 / 0865592 2014 / 1020437 2015 / 1120454 SENTENÇA 196 VISTOS, 

ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) 

Nº(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de 

IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento 

nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. 

Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 
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Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001672-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1001672-61.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 03/02/2016 10:05:12 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: JOSE CARLOS DE ALMEIDA CPF: 

064.755.311-20 ADV.: ADVOGADO(S) DO RECLAMADO: VINICIUS 

RAMOS BARBOSA VALOR DA CAUSA: R$ 3.718,64 Nº da CDA 2012 / 

0803680 2013 / 0832063 2014 / 1051340 2015 / 1214418 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) 

CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de 

IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento 

nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. 

Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002027-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1002027-71.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 15/02/2016 13:54:46 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: JOSE CARLOS DE ALMEIDA CPF: 

064.755.311-20 ADV.: ADVOGADO(S) DO RECLAMADO: VINICIUS 

RAMOS BARBOSA VALOR DA CAUSA: R$ 2.698,58 Nº da CDA 2012 / 

0803982 2013 / 0926155 2014 / 1075004 2015 / 1198636 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) 

CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de 

IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento 

nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. 

Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 
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que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001749-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1001749-70.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 04/02/2016 14:29:18 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: JOSE CARLOS DE ALMEIDA CPF: 

064.755.311-20 ADV.: ADVOGADO(S) DO RECLAMADO: VINICIUS 

RAMOS BARBOSA VALOR DA CAUSA: R$ 2.059,89 Nº da CDA 2012 / 

0783547 2013 / 0844780 2014 / 1075006 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002574-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1002574-14.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 25/02/2016 13:26:59 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: JOSE CARLOS DE ALMEIDA CPF: 

064.755.311-20 ADV.: ADVOGADO(S) DO RECLAMADO: VINICIUS 

RAMOS BARBOSA VALOR DA CAUSA: R$ 2.871,58 Nº da CDA 2012 / 

0803749 2013 / 0873943 2014 / 1080249 2015 / 1222223 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) 

CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de 

IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento 

nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. 

Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 
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pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001469-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1001469-02.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 01/02/2016 09:36:13 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: JOSE CARLOS DE ALMEIDA CPF: 

064.755.311-20 ADV.: ADVOGADO(S) DO RECLAMADO: VINICIUS 

RAMOS BARBOSA VALOR DA CAUSA: R$ 4.005,44 Nº da CDA 2012 / 

0761878 2013 / 0915571 2014 / 1078967 2015 / 1214385 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) 

CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de 

IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento 

nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. 

Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500888-78.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO PIRONDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 0500888-78.2015.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 10:22:24 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: MARIO PIRONDI CPF: 006.832.728-53 ADV.: 

VALOR DA CAUSA: R$ 184.352,99 Nº da CDA 2012 / 0774836 2013 / 

0902401 2014 / 1053462 2015 / 1235206 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 
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pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40284 Nr: 1674-51.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mitsuyuki Fuzigami ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com base nas alegações supracitadas, para que 

surtam os efeitos de direito, HOMOLOGO por sentença a desistência 

formulada pelo impetrante no termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, por consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

CPC/2015.Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, 

inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.P.R.I.C.Cuiabá, 30 

de maio de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40469 Nr: 1801-86.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELISSA FRANCO GODOY DA 

SILVEIRA - OAB:18552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPETRANTE: LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN

IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO DE 

MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SEMA/MT

 Vistos.

1. Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar, consistente 

na determinação para que o impetrado, no prazo de 72 (setenta e duas) 

horas, promova a análise requerida pela SUNOR/SPA quanto ao Laudo 

Técnico juntado pelo impetrante e elaboração de dinâmica de queimadas 

referente ao Auto de Infração n. 116432, referente ao processo 

administrativo n. 40336/2008.

2. Por cautela, o pedido de liminar será apreciado após as informações 

prestadas pela autoridade coatora.

3. Assim, notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, 

no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias 

(artigo 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/2009).

4. Dê ciência do feito à PROCURADORIA DO ESTADO, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no 

prazo de 10 (dez) dias (artigo 7º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009).

5. Decorrido o prazo, com ou sem informações, certifique-se e façam-me 

os autos conclusos, com urgência, para a apreciação do pedido de liminar.

6. O processo deverá tramitar com prioridade, uma vez que o impetrante 

LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN possui mais de 60 (sessenta) anos de 

idade, nos termos do art. 71 da Lei n. 10.741/2003. Promova-se anotação 

na capa dos autos.

7. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25070 Nr: 1386-45.2014.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE MARA DA MATA, VALDETE ARAÚJO 

FERREIRA, LUIZ FERNANDO, NEUZA MARIA DA SILVA SAMPAIO, PAULO 

KEMPNER, MARIA DO SOCORRO MACIEL DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Cavalcanti 

Albuquerque - OAB:7892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELON ANGELOS DE 

MACEDO - OAB:OAB/MT 11009-B, Sergio Luiz de Souza - OAB:11.572

 Certifico e dou fé, que os autos foram cadastrados no Centro Judiciário 

de Solução de Conflito e Cidadania Ambiental – CEJUSC-Ambiental, 

recebendo o código 118090. Tendo em vista readequação de pauta, a 

audiência de conciliação foi reagendada para o dia 25/09/2018 às 09:00h, 

conforme pauta do conciliador.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33786 Nr: 1121-38.2017.811.0082

 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: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATHANY APARECIDA 

MEDEIROS DE BARROS - OAB:15307

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar as partes requeridas, para 

comparecimento à audiência de conciliação, designada às fls. 82, para o 

dia 26/06/2018, às 09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40263 Nr: 1665-89.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NATAL ZAMIGNAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO QUINTANA FERNANDES, EMANUEL 

FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RALFF HOFFMANN - 

OAB:15.535-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias , bem como depositar o valor de R$ 101,61 referente ao 

pagamento de diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça EDUARDO CESÁR BARBOSA SIQUEIRA, Caixa Econômica 

Federal, Agência 1695, Conta Corrente: 26943-4 OP: 001 CPF: 

110.192.041-68 Fone: 9971-7413, não podendo ser efetuado através de 

envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os mandados são os lotados 

no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30213 Nr: 1767-82.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GE PROMOÇÕES SERVIÇOS DE COBRANÇA E 

TELEMARKRT, ANTONIO MARIO RINALDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA RIBEIRO DA SILVA - 

OAB:333.339, MICHELLE TOSHIKO TERADA - OAB:190.473

 Certifico e dou fé para os devidos fins e legais efeitos, que impulsiono os 

autos para intmar o advogado Alexandre Sansone Pacheco OAB/SP 

160.078 para distribuição a petição EMBARGOS À EXECUÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36383 Nr: 2961-83.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julyeferson Christiano da 

Costa Santos - OAB:17844, VANESSA ALVES CONTO - OAB:15414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EMBARGANTE: RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Vistos.

1. Verifica-se que o juízo ainda não se encontra seguro, tendo em vista 

que apesar do executado ter oferecido bem imóvel como garantia (fls. 

08/11 dos autos em apenso – Cód. 35224), o exequente discordou da 

nomeação, uma vez que não observou a ordem prevista no art. 11 da Lei 

n.6.830/1980 (fls. 31/33 dos autos em apenso – Cód. 35224).

2. Considerando que a efetivação da garantia do juízo configura condição 

indispensável ao processamento dos embargos à execução fiscal, nos 

termos do art. 16, § 1º, da Lei 6.830/80, DETERMINO a intimação da parte 

embargante, pessoalmente, para garantir o juízo, no prazo de dez dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/2015.

3. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de maio de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35098 Nr: 2041-12.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMAS SIMAO FRANCO NETO 

- OAB:13594, Manoel Guilherme Cavalcanti Mello Filho - 

OAB:13.595, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.913

 Vistos.

 Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por JOSÉ CARLOS DE 

ALMEIDA, qualificado nos autos, em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), 

objetivando a extinção da execução, sustentando: 1) a ausência de 

apontamento do imóvel (número do lote) que teria sofrido ação de 

queimada; 2) ausência de motivação do ato administrativo, no que tange a 

classificação da penalidade como gravíssima; e 3) que a infração 

ambiental não ocorreu.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) apresentou impugnação à exceção às fls. 

32/40.

É o relato. DECIDO.

Os autos vieram conclusos para análise da exceção oposta pelo 

executado às fls. 09/28. Todavia, infere-se que não houve a juntada do 

instrumento procuratório outorgando poderes aos subscritores da peça de 

defesa, bem como sua assinatura.

Diante do exposto, tendo em vista que as referidas irregularidades são 

facilmente sanáveis, INTIME-SE o executado, por meio de seus 

advogados, para que, nos termos do art. 104, do CPC/2015, regularize sua 

representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

AUTOS Nº 19050-88.2009.811.0042ESPÉCIE: Ação Penal de Competência 

do Júri->Processo Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(RÉ,S): Pedro Henrique Vital da Silva, Cpf: 02887999176, Rg: 

20752660 ssp MT Filiação: Alfio Gomes da Silva e Jaci Vital Silva, data de 

nascimento: 01/09/1991, brasileiro, natural de Mirassol d'oeste-MT.

ADVOGADO(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A, S) RÉU(S), acima qualificada(s), para que 

compareça(m) à Sessão de Julgamento no edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado, designada para o dia 27 de AGOSTO de 2018, 

às  13h30m,  na  conformidade do  despacho aba ixo 

transcrito:DESPACHO/DECISÃO: "...Vistos, etc; Designo a sessão de 

julgamento, pelo Tribunal do Júri, para o dia 27 de agosto de 2018, às 

13h30m. 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,digitei.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 88327 Nr: 8394-77.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PRADO FERREIRA, ANDERSON 

PEREIRA DE ARAÚJO, MICHAEL GONÇALVES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, RÔMULO AUGUSTO 

CORRÊA DA COSTA - OAB:2.023/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de: INTIMAÇÃO

Prazo:

Intimando: CARLOS PRADO FERRIRA, ANDERSON PEREIRA DE ARAÚJO E 

MICHAEL GONÇALVES DO AMARAL

Finalidade: INTIMAÇÃO PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA

 Decisão/Despacho: “(...)Ante a suspensão do expediente forense na data 

de ontem, devido à greve dos caminhoneiros e decorrente falta de 

combustível, redesigno o julgamento dos acusados para o dia 08 de 

outubro de 2018, às 13h30min(...)”.

Nome do Servidor (digitador): WANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA
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Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 101228 Nr: 307-64.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOELTON NOBREGA DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DRª. RANIELLY GONÇALINA 

LEITE - OAB/MT 14.433 - OAB:, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de: INTIMAÇÃO

Prazo:

Intimando: HOELTON NOBREGA DE MACEDO

Finalidade: INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho: "(...)Ante a petição de fls. 538, onde o advogado 

constituído pelo réu noticia o falecimento do seu irmão, no município de 

Cáceres, razão pela qual não poderá comparecer ao julgamento previsto 

para amanhã, redesigno o ato para o dia 13 de julho de 2018, às 

13h30min. (...)"

Nome do Servidor (digitador): WANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA

Portaria:

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 416417 Nr: 21565-86.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado para manifestar a respeito do cálculo de folhas 

162.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 462469 Nr: 2323-73.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLECIO JOSÉ FIGUEIREDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964, NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

Elaborado novo memorial de pena, à defesa para manifestação.

Após, conclusos para fins do disposto no art. 111, da LEP.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 28955 Nr: 629-60.2003.811.0042

 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): VAGNER SEBASTIÃO DA SILVA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:6703/MT

 Vistos etc,

Elaborado novo memorial de pena, às partes para manifestação.

 Após, conclusos para homologação.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 480097 Nr: 19899-79.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIRO DE JESUS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Intime-se o Advogado;Acerca do Cálculo de Pena de fls.191.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 425941 Nr: 1164-32.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER FRANÇA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS SANTAREM 

GONZALES - OAB:11062-A

 Vistos.

Trata-se do processo executivo de pena em nome do(a) reeducando(a) 

ALEXANDER FRANÇA DE OLIVEIRA.

O digno representante do Ministério Público manifestou-se favorável à 

progressão do regime de cumprimento de pena do(a) reeducando(a), do 

semiaberto para o aberto, desde que apresente na audiência admonitória, 

comprovantes atualizados do exercício de atividade lícita e de residência 

fixa (fls. 172/173).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o(a) reeducando(a) já 

atingiu o lapso temporal necessário à progressão de regime.

No mais, observo que o(a) reeducando(a) cumpria sua reprimenda em 

regime semiaberto, apresentou comprovante de atividade lícita (fl. 124), 

bem como compareceu em juízo para assinar o termo de comparecimento 

mensalmente.

 Outrossim, verifico que inexiste qualquer notícia de nova prática delitiva.

 Desta feita, por reunir o(a) reeducando(a) ALEXANDER FRANÇA DE 

OLIVEIRA os requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112 da LEP, 

DEFIRO o pedido de progressão de regime do semiaberto para o aberto, 

mediante a observância dos pressupostos insculpidos no artigo 115 da 

LEP, que lhe serão informados oportunamente em audiência admonitória, 

bem como determino que apresente, na referida audiência, comprovantes 

atualizados do exercício de atividade lícita e de residência fixa.

Designo o dia 30/05/2018 às 15h30min, para a realização da audiência 

admonitória.

Intime-se pessoalmente o(a) reeducando(a).

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Por derradeiro, intime-se a Defesa, via DJE, para se manifestar quanto ao 

cálculo de pena de fl. 171 e quanto ao pedido de retificação do Ministério 

Público às fls. 172/173.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 383374 Nr: 25300-64.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON DOS SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENDA PLATEIRA BORGES 

POZETI - OAB:24021

 Vistos.

Trata-se de executivo de pena em nome do reeducando JANDERSON DOS 

SANTOS LOPES.

 Às fls. 213/2179 e 218/220 foram colacionados aos autos as avaliações 

psicológica e psicossocial.

 Atestado de bom comportamento carcerário à fl. 221.

À fl. 223 o Ministério Público manifestou-se favorável à progressão de 

regime do fechado para o semiaberto, observadas as recomendações 

contidas no parecer psicológico e social.

É o breve relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Considerando o montante da pena imposta ao reeducando e a data em que 
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ele foi preso, vejo que o lapso temporal para a progressão de regime foi 

alcançado em 03/04/2018 (fl. 209).

Com relação ao requisito subjetivo, observo que as avaliações 

psicossociais não apontaram notas desfavoráveis ao penitente.

ISTO POSTO, por reunir o reeducando JANDERSON DOS SANTOS LOPES 

os requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112 da LEP, 

CONCEDO a progressão de regime do fechado para o semiaberto para 

cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.

Com vistas a estabelecer as regras do novo regime de cumprimento de 

pena, designo o dia 06.06.2018, às 14h00min, para realização da 

Audiência Admonitória.

Requisite-se o reeducando.

Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público.

Intime-se a Defesa, via DJE.

Sem prejuízo das determinações supra, DECLARO remidos 10 (dez) dias 

da pena imposta ao recuperando (Atestado de Trabalho – março de 2018 

– fl. 211).

ELABORE-SE novo cálculo de pena. Após, vista às partes para 

manifestação.

Cumpra-se.

 Às URGENTES providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 164082 Nr: 11402-23.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANZ TEIXEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATYANNE NEVES BALDUINO 

- OAB:10877-A/MT

 Vistos.

Ouça-se a Defesa quanto ao Exame Criminológico (fls. 277/282) e a 

manifestação do Ministério Público de fls. 283/284 (não numerada).

Após, façam-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 501923 Nr: 40953-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE APARECIDO BARBOSA ADORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMÃO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de processo executivo de pena do recuperando acima 

nominado.

1. Diante do requerimento de fls. 35/36, oficie-se ao Diretor da unidade 

prisioinal, solicitando informações sobre o atual estado de saúde do 

reeducando, bem como, a remessa de laudo médico, se houver.

2. Ao cálculo.

3. Após, abra-se vista dos autos às partes, para manifestação, 

tomando-se as providências necessárias para a juntada de atestados 

carcerário e de trabalho, se houverem.

4. Por fim, proceda-se a realização dos exames previstos nos artigos 5º e 

8º da LEP.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 355934 Nr: 17791-19.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO ANDERSON DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. ANTONO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR. OAB/MT: 

12.819

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

20/06/2018, ÀS 16:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. Por fim, DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 20/06/2018 às 16h00min., quando então serão 

ouvidas 02 testemunhas comuns, 01 de defesa e realizado o interrogatório 

do réu. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 520394 Nr: 12486-78.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÁLUA ANTONIO ASSIS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA MACHERT DUARTE - 

OAB:13152

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DRA. JULIANA MACHERT DUARTE. OAB/MS: 13.152

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

25/06/2018, ÀS 16:15 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos. Designo o dia 25/06/2018 às 16:15 horas para 

realização da audiência (01 testemunha). Comunique-se o juízo 

deprecante. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 479602 Nr: 19387-96.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALEXANDRE ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANA SILVA PINHEIRO - 

OAB:17573, GIVANILDO GOMES - OAB:12635, WALDIR CALDAS 

RODRIGUES - OAB:6591/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DO DESPACHO

Prazo:05

Intimando:DRA. ARIANA SILVA PINHEIRO. OAB/MT: 17.573

DR. GIVANILDO GOMES. OAB/MT: 12.635

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para manifestar quanto aos r. despacho de fls. 77, proferido 

nos autos da ação penal acima mencionada, conforme abaixo transcrito.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc.- Defiro o pedido de restituição de fiança 

em favor de Simone Laura Salgado da Silva Rosa. RECEBO A DENÚNCIA 

de fls. 04/06, e designo audiência de instrução para o dia 01/08/2019 às 

14:30 horas quando então serão inquiridas quatro testemunhas comuns e 

realizado o interrogatório do acusado. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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
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 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: DANIEL FURLANI 

BERNARDINELLI - OAB:21131/MT, DEFENSORIA PÚBLICA CRIMINAL - 

OAB:, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIEL FURLANI 

BERNARDINELLI, para devolução dos autos nº 29477-66.2017.811.0042, 

Protocolo 490047, 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.: 515178 Nr: 7630-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANO LIMA DE MACÊDO - 

OAB:221323/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DO DESPACHO

Prazo:05

Intimando:DR. ALANO LIMA DE MACÊDO. OAB/SP: 221323

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para manifestar quanto aos r. despacho de fls. 13, proferido 

nos autos da ação penal acima mencionada, conforme abaixo transcrito.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Antes de analisar o pedido de restituição, 

deverá o interessado no caso, providenciar autenticação do documento 

de fls. 11, isto porque, o documento apresentado apesar de apresentar o 

sinal correspondente ao selo de autenticação trata-se de fotocópia de 

documento autenticado. Assim, o documento apresentado não 

corresponde ao original ou a uma cópia autenticada, não suprindo os 

requisitos exigidos em lei para análise do pedido. Após, colha-se o 

parecer ministerial. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 495454 Nr: 34688-83.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN BERNARDO DOS SANTOS AMORIM, 

HUGO RENATO DUQUE PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FASE 403 CPP

Prazo:05

Intimando:DRA. JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO. OAB/MT: 10402

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:Vistos etc. Homologo os pedidos de desistência, no 

que se refere à testemunha do item 5. Com fulcro no artigo 403 § 3º do 

CPP, serão oferecidos os memoriais finais, por escrito, sucessivamente, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a pedido das partes. Cumpra-se".

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 517122 Nr: 9452-95.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE 

OLIVEIRA, FERNANDO YURI ALVES DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILOMAR HILLER - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 9452-95.2018.811.0042 (CÓDIGO: 517122) 

AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICORÉU:LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE 

OLIVEIRA FERNANDO YURI ALVES DE FRANÇA Vistos etc.1.Recebimento 

da Denúncia:Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público contra os acusados, uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.Citem-se os 

acusados para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação.Colacione no mandado a advertência de que os denunciados, 

em sua resposta, poderão arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 515813 Nr: 8221-33.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTONIO DA COSTA CAMPOS, 

RODRIGO DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉBER IRINEU RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:

 Vistos.

 Em cumprimento ao acórdão de fls. 160/164, passo a análise das 

cautelares a serem aplicadas ao acusado JOÃO ANTÔNIO DA COSTA 

CAMPOS.

Com fundamento no art. 282, § 5º do CPP, aplico ao acusado as seguintes 

medidas cautelares:

 1. Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, I, CPP);

2. Não mudar de residência, ou ausentar-se da Comarca, por período 

superior a 07 dias, sem aviso prévio e autorização deste Juízo (art. 319, 

IV, CPP);

Advirta o acusado que a inobservância de quaisquer das medidas 

cautelares aplicadas ensejará a decretação de sua prisão preventiva (art. 

282, § 4º, CPP).

Expeça-se, com urgência, o ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o acusado 

JOÃO ANTÔNIO DA COSTA CAMPOS ser posto imediatamente em 

liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

No cumprimento do Alvará de Soltura, deverá o Oficial de Justiça intimar o 

acusado da audiência já designada nos autos.

Às providências.

Cuiabá - MT, 30 de maio de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 516168 Nr: 8592-94.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENNIS YURI SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALENTINA EVANITA DE 

OLIVEIRA - OAB:22331/MT

 Vistos,

 I – Homologo o pedido de desistência nesta data.

II – Designo audiência para o dia 20.06.2018 às 16h00 para oitiva das 

testemunhas ausentes e interrogatório do réu.

III – No que tange ao pedido de revogação da prisão, o indefiro, pois se 

trata de crime grave, já com instrução em andamento e com nova 

audiência designada para data próxima, sendo que a possibilidade de 
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encerrar o feito para a primeira instância nesta data é grande, pois nesta 

vara costuma-se haver sentença na própria audiência. Com efeito, 

mantenho o acusado segregado até a próxima solenidade.

IV – Às providências.

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

 VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA

 Advogada de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 508427 Nr: 1230-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, ELIO 

MOREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PANZARINI - 

OAB:10426

 Vistos,

 I – Prejudico a presente solenidade, em face das ausências e do réu Elio 

não ter sido requisitado.

II – Defiro o pedido Ministerial para condução coercitiva das vítimas.

III – Quanto ao pedido de liberdade, defiro o pedido, pois a audiência não 

se realizou por culpa dos arrolados que não compareceram e estender a 

prisão do réu por mais tempo irá configurar constrangimento ilegal, de 

modo que determino a expedição de alvará de soltura em seu favor, 

devendo ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

IV – Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência única de 

instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo este 

juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ.

V- Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

VI – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

 LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 507480 Nr: 307-15.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE VILELA RODRIGUES, MICHEL SILVA 

DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:

 Intimo o advogado dos acusados para no prazo legal apresentar razões 

ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 517122 Nr: 9452-95.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE 

OLIVEIRA, FERNANDO YURI ALVES DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILOMAR HILLER - OAB:

 Cód. 517122

 Vistos etc;

A leitura dos autos nessa fase inicial não trazem elementos que me 

permitam absolver sumariamente os réus (art. 397 do CPP).

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

07.06.2018 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 09 de maio de 2018.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301490 Nr: 18647-85.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHUAN FEITOSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RHUAN FEITOSA PEREIRA, Cpf: 

03367018104, Rg: 2.095.267-8, Filiação: Reginaldo Crecy da Silva Pereira 

e Roselene Alves Feitosa, data de nascimento: 06/06/1991, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Telefone 99301-6251 (mãe). 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: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual 

para:- CONDENAR o acusado RHUAN FEITOSA PEREIRA, qualificado nos 

autos, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do 

Código Penal, com a aplicação da atenuante descrita no art. 65, inciso III, 

alínea “d”, do Código Penal;- ABSOLVER o acusado MARCOS PAULO 

MESQUITA, qualificado nos autos, com fundamento no art. 386, V, do 

Código de Processo Penal.4. Dosimetria:Passo, consequentemente, à 

dosimetria da pena. 4.1. Circunstâncias judiciais:A culpabilidade é comum 

à espécie. Não há nos autos registros de antecedentes criminais, sendo o 

acusado primário. Não há elementos para se aferir a conduta social e a 

personalidade do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo 

penal. As circunstâncias do crime não destoam da normalidade para este 

tipo de crime. As consequências do crime não foram graves. O 

comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado. Posto isso, 

atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base 

no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.4.2. Circunstâncias legais:Presente a circunstância atenuante 

da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), a 

qual deixo de valorar em razão de a pena base já ter sido fixada no mínimo 

legal (Súmula 231 do STJ).Inexistem circunstâncias agravantes a serem 

apreciadas. 4.3. Causas de diminuição e de aumento de pena:Presentes 

as causas majorantes descritas no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do 

Código Penal, pelo uso de arma, pelo concurso de pessoas e restrição da 

liberdade da vítima. Assim, em virtude do que dispõe a Súmula 443 do STJ 

, elevo a pena em patamar mínimo de 1/3 (um terço), chegando em 05 

(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.5. 

Pena Definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do réu RHUAN FEITOSA 

PEREIRA, já qualificado nos autos, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 
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1/30 do salário mínimo vigente.6. Regime de Cumprimento da Pena:A 

reprimenda será cumprida em regime inicial SEMIABERTO conforme o art. 

33, § 2º, b, do Código Penal.7. Da Substituição da Pena:Descabe qualquer 

substituição em razão da pena ser superior a 04 anos e o crime ter sido 

cometido com grave ameaça (art. 44, I, do Código Penal).8. Objetos 

Apreendidos:Com relação aos documentos apreendidos (fl. 78 e 81), 

intimem-se os proprietários para que compareçam em juízo no prazo de 10 

(dez) dias para restituí-los caso queiram. Transcorrido o prazo e não 

comparecendo, determino a destruição nos termos da CNGC.No tocante à 

arma de fogo e munições apreendidas, declaro o perdimento em favor da 

União (91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal), devendo estas serem 

encaminhadas ao Comando do Exército (art. 25 da Lei n. 10.826/03).No 

que diz respeito ao veículo VW Gol de placas DNT 5321 e a motocicleta 

Honda 125 Titan de placas JYY 5336, verifico que os mesmos não foram 

encaminhados a este juízo e encontram-se na Delegacia Especializada de 

Roubos e Furtos de Veículos Automotores – DERRFVA, conforme Ofício n. 

3275/2010/ DERRFVA/Elany, razão pela qual determino o encaminhamento 

destes ao Fórum da Capital para a devida destinação.Oficie-se o DETRAN 

para que forneça a este juízo os dados dos proprietários dos veículos 

citados acima e, com as informações, intime-os pessoalmente ou por edital 

se necessário, para que compareçam em juízo no prazo de 10 (dez) dias 

para restituí-los caso queiram. Transcorrido o prazo e não comparecendo, 

determino o perdimento e por possuírem valor econômico, proceda-se ao 

leilão , tudo conforme previsto na CNGC.Quanto aos demais objetos 

apreendidos (fl. 78), declaro o perdimento dos bens uma vez que não 

foram reclamados. Se as apreensões se referirem a objetos sem valor 

econômico, determino a sua destruição, e em se tratando de objetos que 

possuem valor econômico, proceda-se ao leilão ou doação, conforme 

cada caso, tudo conforme previsto na CNGC.9. Deliberações 

Finais:Arquivem-se os autos de Inquérito Policial Código 301491 apenso a 

estes autos, com as baixas necessárias.Isento o acusado do pagamento 

das custas e despesas processuais.Intime-se a vítima, conforme 

determinação constante no artigo 201, § 2º do CPP.Eventual detração será 

realizada pelo juízo da execução.Com o trânsito em julgado, expeça-se 

guia para a execução da pena, instruindo-a com as peças, nos termos do 

que dispõe a CNGC.Após, comunique-se a condenação via sistema 

INFODIP, certifique-se e arquive-se. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 12 de abril 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, Hyago Gomes da 

Cunha, digitei.

Cuiabá, 04 de junho de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 356360 Nr: 18284-93.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES HERSON REIS DA SILVA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGER FERNANDES - OAB:

 Intimar a defesa do Réu, para que no prazo legal, apresente razões de 

apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 364372 Nr: 4018-67.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO MAX GARCIA, NAYARA AMANCIO 

DA SILVA VELO, ELZINETE AMANCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA NAGANO BEZERRA - 

OAB:, JESSYCA NAGANO BEZERRA - OAB:1850

 Cód. 364372

Vistos etc.

Os autos vieram me conclusos devido ao decurso de prazo para o 

acusado BENEDITO MAX GARCIA constituir novo advogado.

Em razão da certidão de fl. 276, intime-se novamente acusado, para que 

informe se pretende constituir novo advogado, bem como informar o nome 

completo, número da inscrição na OAB e o telefone, no prazo de 03 (três) 

dias.

 Não havendo manifestação do acusado, no prazo de 03 (três) dias, ou, 

no mesmo prazo, não sendo prestadas as informações mínimas capazes 

de identificar o novo advogado indicado, inviabilizando o conhecimento de 

sua pessoa e, consequentemente, a sua intimação pelo juízo, ou o novo 

causídico permanecer inerte, lhe será automaticamente nomeado Defensor 

Público para proceder a sua defesa, devendo essa advertência constar 

expressamente no mandado e ser devidamente certificada pelo Sr. Oficial 

de Justiça, no que diz respeito ao seu cumprimento.

Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado BENEDITO MAX GARCIA.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação 

acerca da resposta à acusação da acusada NAYARA AMANCIO DA 

SILVA MELO (fl. 265/263).

Cumpra-se.

Cuiabá, 4 de junho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 327989 Nr: 7893-16.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO ALVES ROSA, MARIA HELENA 

ROJAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA CRISTINA MICHELON 

- OAB:, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB:, WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323

 Intimo a defesa do Réu Aroldo para no prazo legal apresentar memoriais 

escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 451780 Nr: 28875-12.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLENILSON ARIEL SILVA DE AMORIM, 

JOSHUA PANDURO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO L NAVARRO - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 28875-12.2016.811.0042 (CÓDIGO: 451780)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): JOLENILSON ARIEL SILVA DE AMORIM

JOSHUA PANDURO SILVA

 SENTENÇA

1. Relatório:

 Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de 

JOLENILSON ARIEL SILVA DE AMORIM e JOSHUA PANDURO SILVA, 

qualificados nos autos, foram denunciados como incurso na pena do 

artigo 157, § 2º, inc. I e II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 24.10.2016 (fl. 72).

Os acusados foram citados às fls. 75/77.

Consta à fl. 165, assento de óbito do acusado JOSHUA PANDURO SILVA.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos do art. 

107, I do CP, requerendo a extinção da punibilidade do acusado (fl. 166).

É o relatório.

 2. Fundamentação:

Analisando-se o feito, depreende-se que no curso do procedimento 

sobreveio a morte do acusado JOSHUA, comprovada pelo assento de 

óbito de fl. 165, tudo em consonância com o previsto no art. 62 do Código 

de Processo Penal.

3. Dispositivo:

Tendo em vista as informações e documentos juntados nos autos à fl. 

165, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JOSHUA PANDURO 

SILVA, o que faço com fulcro no art. 107, inciso I, do Código Penal.

Com o trânsito em julgado à fl. 154, determino o cumprimento da sentença 
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de fl. 138/142, com relação ao réu JOLENILSON ARIEL SILVA DE AMORIM.

 Procedam-se às baixas e anotações necessárias.

Às providências.

Cuiabá-MT, 30 de maio o de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 505472 Nr: 44460-70.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN BARROS LEITE, ALOISIO GUMERCINDO 

DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT

 Intimo a defesa do réu Aloisio para no prazo legal apresentar memoriais 

escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 150876 Nr: 1435-22.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSAYR MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 Vistos etc.

Considerando a decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) determinando que seja suspensa em todo o território nacional a 

tramitação dos processos individuais ou coletivos que discutam se é ou 

não necessária a apreensão e a perícia de arma de fogo para incidência 

de aumento de pena nos delitos de roubo, determino a suspensão dos 

presentes autos até o julgamento do referido assunto catalogado como 

TEMA 991 do STJ, conforme determinação abaixo:

“EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DO PROCESSO AO RITO 

DOS RECURSOS REPETITIVOS (RISTJ, ART. 257-C). ROUBO MAJORADO. 

ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DA APREENSÃO E 

DA PERÍCIA DA ARMA DE FOGO PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO 

ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. AFETADO O RECURSO AO RITO 

DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS, NOS TERMOS DO ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 E DA RESOLUÇÃO 

STJ N. 8/2008, PARA CONSOLIDAR O ENTENDIMENTO ACERCA DA 

QUESTÃO JURÍDICA DISPOSTA NOS AUTOS. Afetação deste processo ao 

rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.036 e 

seguintes do Código de Processo Civil/2015 e da Resolução STJ n. 8/2008, 

para consolidar o entendimento acerca da seguinte questão jurídica: Se é 

ou não necessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a 

incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal. (RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.711.986 - MG (2017/0313941-4) RELATOR: MINISTRO 

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. RECORRENTE: JEFFERSON DE SOUZA FIALHO 

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS)”.

Após, com o julgamento, impulsione os autos.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 4 de junho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 517121 Nr: 9451-13.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON NUNES ESPERIDIAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THATIANE ELISABETH 

ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO - OAB:12.332/MT

 Intimo a Advogada de Defesa Dra. THATIANE ZAITUM CARDOSO, 

OAB-MT N°12.332, para apresentar Resposta á Acusação no Prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 365786 Nr: 5672-89.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ROGERIO DE ARRUDA, 

ALESSANDRO MARCELO DE ALMEIDA, WESLEY CONCEIÇÃO DA ROCHA, 

JAILTON CONCEIÇÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGNEL CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:12934, ROBSON DA SILVA - OAB:17056/0, WILLIAM 

MARCOS VASCONCELOS - OAB/MT 11323 - OAB:OAB/MT 11323

 Intimo o Advogado de Defesa do Réu Emerson Rogério de Arruda, para 

que, no prazo legal, apresente as razões recursais.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 403994 Nr: 11616-38.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO SANTI DA SILVA, MILTON 

ASSUNÇÃO DE SOUZA, ALAN MARCEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193, JOCYNEI LUIZ DA SILVA - OAB:19846/O, RICARDO DE 

FREITAS - OAB:13.505, UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 INTIMAR OS DRs. DAVI FERREIRA DE PAULA OAB/MT19.193, RICARDO 

DE FREITAS OAB/MT 13.505, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO 

OAB/MT 18.188, DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 

12 DE JUNHO DE 2018, ÀS 13:45 HORAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 525252 Nr: 17202-51.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONE DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélison Ramos de Souza - 

OAB:129.710/RJ

 Vistos.

Designo o dia 15/06/2018, às 14h00min para realização do ato deprecado.

Procedam-se as intimações, requisições e comunicações necessárias, 

incluindo ao Juízo Deprecante. Notifique-se o Ministério Público.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 334040 Nr: 14659-85.2012.811.0042

 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): ADRIANO RODRIGUES FARIAS, SILVANO 

GONÇALVES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:13914, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - 
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OAB:14941/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 518221 Nr: 10408-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON ANTONIO DE SIQUEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL BEZERRA 

PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:23778

 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.: 522996 Nr: 15026-02.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DIOGO DA SILVA NASCIMENTO, 

DAYGORO JOÃO DE ARRUDA, LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA, 

RAFAELA ARRUDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENDA PLATEIRA BORGES 

POZETI - OAB:24021/O

 Diante o exposto, INDEFIRO o pedido em tela, MANTENDO a prisão 

preventiva de LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA.Juntem-se as informações 

prestadas ao MD Relator do HC impetrado em favor de Leidiane.Com a 

remessa do respectivo inquérito policial a este juízo, cumpra-se a decisão 

de fl. 110.Ainda, cumpra-se, com a máxima urgência, a parte final das 

decisões de fls. 84, 85/86 e 89/90.Às providências. Expediente 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 507188 Nr: 46324-46.2017.811.0042

 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): DIRCEU MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA GOMES - 

OAB:23604/0, ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - OAB:12.937, 

IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486-B

 “(...)ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR o denunciado DIRCEU MONTEIRO, CPF n° 63257548168, 

portador do RG 963515 SSP/MT, filiação: Izabel Hupa Monteiro e Gessi 

Batista Monteiro, data de nascimento: 13/02/1978, brasileiro, natural de 

Cáceres/MT, solteiro, residente à Rua Flor de Lotus, s/n, Bairro Jardim 

Novo Milênio, em Cuiabá/MT, nas sanções do crime previsto no artigo 33, 

caput, da Lei n° 11.343/2006. (...)TORNO A PENA CONCRETA E 

DEFINITIVA em desfavor de DIRCEU MONTEIRO, CPF n° 63257548168, 

portador do RG 963515 SSP/MT, filiação: Izabel Hupa Monteiro e Gessi 

Batista Monteiro, data de nascimento: 13/02/1978, brasileiro, natural de 

Cáceres/MT, solteiro, residente à Rua Flor de Lotus, s/n, Bairro Jardim 

Novo Milênio, em Cuiabá/MT, no patamar de 07 (sete) anos de reclusão e 

700 (setecentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos. Por outro lado, em observância 

aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código 

Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, considerando a vultosa 

quantidade de entorpecente apreendido em consonância com o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, abaixo, FIXO o regime 

prisional de início em FECHADO. (...)”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 503502 Nr: 42553-60.2017.811.0042

 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): HELESANDRO MARCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20.889, JULIANA VETTORI SANTAMARIA - OAB:14.877

 ABSOLVER o denunciado HELESSANDRO MÁRCIO DA SILVA, brasileiro, 

natural de Cuiabá/MT, nascido em 08/08/1978, filho Maria Rosa da Silva, 

residente e domiciliado na Rua Golfinho, 124, Praieirinho, nesta capital, de 

toda as imputações descritas na denúncia, nos termos do artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal. apreendidos com o mesmo, 

mediante termo nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 446728 Nr: 23655-33.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENNER JUNIOR GALDINO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 446728 Nr: 23655-33.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENNER JUNIOR GALDINO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Homologo a desitencia pugnada pelo Ministério Público.

 Declaro encerrada a instrução processual. Aguarde-se o retorno da 

precatória expedida para a comarca de Piquete/SP. Com o retorno, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para apresentação das 

alegações finais e após, a defesa.

 As providências.

 Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506586 Nr: 45599-57.2017.811.0042

 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): RAFAEL ARUÃ POMPEO AMORIM SOUZA, 

ROSEBETO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB:11323

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506609 Nr: 45622-03.2017.811.0042

 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): ODENIR DA CRUZ E SILVA, HERIC PINHEIRO DE 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL - OAB:, JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - 

OAB:2638/O

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 
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para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 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.

 Vistos etc.

Embora o réu discorde dos termos da denúncia, entendo que a dinâmica 

do evento descrito nela precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, 

nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal 

na conduta do denunciado e, tampouco, a ocorrência das hipóteses do 

art. 397, do CPP, prevalecendo, assim, neste momento, o princípio do “in 

dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet” contra o denunciado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03/07/2018, às 

14h, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas de 

acusação e defesa.

Cite-se o acusado dos termos da ação e intime-se da data do 

interrogatório.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes, bem como a advogado 

do réu, sendo este, via DJE. Notifique-se o Ministério Público.

Requisite-se a apresentação do acusado neste Juízo, para o ato.

Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 514245 Nr: 6771-55.2018.811.0042

 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): DAYANY MONTEIRO DE CASTRO, LUCAS 

HENRIQUE DE OLIVEIRA, LUCAS BOLOGNANI BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE M. M. PACHECO - 

OAB:10402

 Vistos etc.

Defiro o requerimento feito pelo Parquet afim de que os policiais tenente 

Marcelo, lotado no 4ª Batalhão, bem como o soldado Gomes de Moraes, 

também lotado no 4ª Batalhão sejam ouvidos como testemunhas do Juízo.

 Designo a data de 12/06/2018, às 17 horas para audiência de 

continuação.

 Por fim, encaminhem-se os autos ao Parquet para que manifeste acerca 

dos pedidos feitos nessa oportunidade.

 Requisitem-se os policiais. Os presentes saem intimados.

 As providências. Expediente necessário.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 514245 Nr: 6771-55.2018.811.0042

 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): DAYANY MONTEIRO DE CASTRO, LUCAS 

HENRIQUE DE OLIVEIRA, LUCAS BOLOGNANI BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE M. M. PACHECO - 

OAB:10402

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 517100 Nr: 9434-74.2018.811.0042

 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): LUCAS GABRIEL VENANCIO DE ALMEIDA, 

LETICIA ALVES SALES, REINALDO ADRIANO NASCIMENTO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 9434-74.2018.811.0042

 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): LUCAS GABRIEL VENANCIO DE ALMEIDA

LETICIA ALVES SALES

REINALDO ADRIANO NASCIMENTO QUEIROZ

INTIMANDO: Réu(s): Reinaldo Adriano Nascimento Queiroz, Cpf: 

80716741172, Rg: 928.2270 SSP MT Filiação: Bonifacio Gonçalves de 

Queiroz e Nerina Lidia Nascimento de Queiroz, data de nascimento: 

11/01/1977, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, motorista, 

Endereço: Rua dos Girassois, Qd 18, Casa 12, Bairro: Serra Dourada, 

Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, 

conforme resumo da inicial em anexo, para oferecer defesa prévia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 11.343/2006), sendo 

que em defesa preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e invocar 

todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 

(cinco) testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006). Não sendo 

apresentada resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para 

oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

RESUMO DA INICIAL: "(...) Diante do exposto, o Ministério Público Estadual 

DENÚNCIA a Vossa Excelência, REINALDO ADRIANO NASCIMENTO 

QUEIROZ, como incurso nas penas do artigo 33, caput, Lei n.° 11.343/06 

c/c art.29 do Código Penal (..)"

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Notifique-se a acusada para oferecer 

defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, forte no artigo 55, 

da Lei n° 11.343/2006. Ressalta-se que quando o Sr. Oficial de Justiça for 

notificar a denunciada, o mesmo deve perguntar-lhe se possui condições 

financeiras a fim de constituir advogado, e sendo negativa referida 

pergunta, ser-lhe-á, desde já, nomeada a Defensora Pública que oficia 

junto a esta Vara para patrocinar a defesa da mesma, devendo, se 

necessário, ser intimada para cumprir o ato supra. Após a apresentação 

da resposta, venham-me os autos conclusos para deliberação. Às 

providências. Expediente necessário. 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, Márcia Danielly da Luz 

Montania, digitei.

Cuiabá - MT, 30 de maio de 2018.

Franck Robson de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 525549 Nr: 17493-51.2018.811.0042

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RAMON ALCIDES VIVEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Reverdito Viveiros - 
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OAB:5.683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 17493-51.2018.8.11.0042.

I – Intime o promotor de Justiça para manifestação, conforme prevê o 

artigo 104 do Código de Processo Penal.

II – Int.

Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 525545 Nr: 17489-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Interpelações->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE DE GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 17489-14.2018.8.11.0042.

I – Intime o interpelado para, em 30 dias, apresentar as explicações, 

conforme prevê o artigo 144 do Código Penal.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 474494 Nr: 14386-33.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA REGINA SANTOS PULCHERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RACHEL DE SOUZA LIMA PULCHEIRO, LIVIA 

DE SOUZA LIMA PULCHERIO MONTEIRO, SANDRA DE SOUZA LIMA 

PULCHERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núbia Geórgia Oliveira Santos - 

OAB:19286-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núbia Geórgia Oliveira 

Santos - OAB:19286-MT

 Autos n. 14386-33.2017.811.0042.

 I. Em razão do conflito de pauta com a 2ª Vara da Violência Doméstica e 

Familiar redesigno a audiência para o dia 06.08.2018 às 16 horas e 30 

minutos.

 II. Int.

 III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 30 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.: 525548 Nr: 17492-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Interpelações->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SERGIO GARCIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO QUERELANTE DR. MILTON VIZINI 

CORRÊA JUNIOR - OAB/MT 3076-A PARA DEPOSITAR O VALOR DE 

DILIGÊNCIA PARA INTIMAÇÃO DO REQUERIDO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 525545 Nr: 17489-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Interpelações->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE DE GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO QUERELANTE DR. MILTON VIZINI 

CORRÊA JUNIOR - OAB/MT 3076-A PARA DEPOSITAR O VALOR PARA 

ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA PARA COMARCA DE SINOP-MT, COM A 

FINALIDADE DE INTIMAR O INTERPELADO.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 341427 Nr: 1202-49.2013.811.0042

 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): ROGERIO HENRIQUE PEREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LUIZ ESTEVES 

SILVA - OAB:17166/O

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu 

patrono, para ciência do despacho de Ref: 29, que determinou a 

expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas Willian Bogomi 

Mossmann, Laurozey de Arruda Gregório, Jeferson Fernando da Silva 

Sales e Solange Beatriz Bogoni Mossmann, arroladas na denúncia, para, 

no prazo legal, apresentar quesitos para instruir a deprecata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 356384 Nr: 18310-91.2013.811.0042

 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): ELCIRLEY LUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, MARCIANO XAVIER DA NEVES - 

OAB:11.190-OAB/MT.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seus advogados para 

ciência dos Ofícios recebidos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do 

Garças-MT (fls.783/784v):

 1) Ofício nº 2304/2018 - audiência designada para o dia 15.6.2018, às 

16h30min, para inquirição das testemunhas, ADALTO DE FREITAS FILHO e 

FERNANDO CABRAL ASSIS, nos autos de Carta Precatória nº 

646-88.2018.811.0004, código 269434.

2) Ofício nº 2307/2018 - audiência designada para o dia 15.6.2018, às 

16h30min, para inquirição das testemunhas, Dr. WDISON LUIZ FRANCO 

MENDES e Dr. MARCOS BRANT GAMBIER COSTA, nos autos de Carta 

Precatória nº 1643-71.2018.811.0004, código 271034.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 101841 Nr: 3644-61.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS CORREIA DA SILVA, ROBERTO 

CARLOS CESÁRIO, ATÍLIO SOARES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT, DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida ELIAS CORREIA DA SILVA 

na figura de seus advogados para no prazo legal se manifestar na fase 

do artigo 428 do CPPM – Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 123062 Nr: 16335-73.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 330 de 508



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO EURIPEDES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:18.049

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência da Informação recebida e juntada as fls. 310/311:

"Informação recebida da Vara Única da comarca de Rosário Oeste-MT 

(malote digital CR 81120183400799 e 81120183400800) que foi designada 

audiência para o dia 13 de junho de 2018, às 16 horas, para inquirição da 

testemunha arrolada pelo Ministério Público, IZOLINA DA SILVA ALMEIDA, 

nos autos de Carta Precatória nº 1220-27.2018.811.0032, código 81247,"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 374677 Nr: 15915-92.2014.811.0042

 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): ROBSON RODRIGUES XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

O réu foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 216, 

c/c 218, III e IV, e 223, todos do Código Penal Militar, sendo que a 

pretensão punitiva estatal está prescrita.

Assim sendo, tratando-se de matéria de ordem pública, passo a decidir 

monocraticamente, nos termos do artigo 133 do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 

09.03.2015.

De outra feita, infere-se que aos delitos descritos nos artigos 216 e 223 

do Código Penal Militar é cominada pena máxima de até seis meses de 

detenção.

Deste modo, conforme dispõe o artigo 125, inciso VII do Código Penal 

Militar, conclui-se que o prazo prescricional incidente sobre os delitos 

mencionados (art. 216 e 223, CPM), imputados ao réu, já transcorreu, visto 

que já se passaram mais de dois anos desde o recebimento da denúncia 

em 09.03.2015, causa interruptiva nos termos do art. 125, §5°, I, do CPM.

Frise-se que, em que pese ter sido acostado junto à denúncia o extrato 

processual com os antecedentes do réu, tais procedimentos não servem 

como circunstância do art. 71 do CPM, uma vez que em um dos 

procedimentos foi extinta a punibilidade do réu em face da prescrição 

(cód. 25312) e o outro feito trata-se de inquérito policial (cód. 27844), de 

acordo com consulta realizada ao site do Tribunal de Justiça do estado de 

Mato Grosso.

Outrossim, impende consignar que a despeito de eventual aumento de 

pena (art. 218, III e IV do CPM), a majoração não seria suficiente para 

alcançar a pretensão punitiva do Estado, diante do quantum previsto para 

o mínimo da pena de detenção (30 dias), conforme art. 58 do CPM.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu CB PM 

ROBSON RODRIGUES XAVIER, qualificado nos autos, o que faço com 

fulcro nos artigos 123, IV, e 125, VII, ambos do mesmo estatuto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se, procedendo-se às 

baixas, anotações e comunicações necessárias.

Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 516184 Nr: 8607-63.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MARCELINO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443

 Vistos etc;

Em razão da distribuição desta missiva a este Juízo, designo o dia 14 de 

junho de 2018, às 14h30min para cumprimento do deprecado.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

 Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 23 de abril de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 511381 Nr: 4059-92.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FRANCISCO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODARIO GREQUE FERRAZ - 

OAB:4170-B

 Vistos etc;

Ante a insistência manifestada pelo Ministério Público à fl. 15, designo o 

dia 28 de Junho de 2018, às 15h45, para o interrogatório do acusado.

Comunique-se ao Juízo Deprecante da data ora designada.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de Maio de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 510832 Nr: 3491-76.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7717-B

 Vistos etc;

Ante o teor da certidão feito pela Sra. Gestora Judiciária à fl. 30, redesigno 

a oitiva da testemunha para o dia 28 de Junho de 2018, às 14h30, 

devendo ser devidamente requisitado via ofício ao Comando Geral da 

Polícia Militar, conforme dispõe o artigo 221, § 2° do CPP.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de Maio de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 489775 Nr: 29232-55.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DA COSTA MARQUES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERNANDES 

PINHEIRO - OAB:15431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, 

MARCELA SILVA ABDALLA - OAB:22712/O

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DR. HUENDEL ROLIM WENDER OAB-MT 10858, 

DR. EDUARDO FERNANDES PINHEIRO OAB-TM 15431 e MARCELA SILVA 

ABDALLA OAB-MT 22712, PARA MANIFESTAR SOBRE AS 

TESTEMUNHAS FALTANTES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 509902 Nr: 2633-45.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHUDSON MOURA MOYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DA COSTA RIBEIRO 

- OAB:15.386

 (...), razão pela qual REVOGO a prisão preventiva de WHUDSON MOURA 

MOYA, mediante o cumprimento das seguintes medidas 

cautelares:A)Comparecer trimestralmente em Juízo para informar e 

justificar suas atividades bem como informar eventual mudança de 

endereço;B)Proibição de portar qualquer tipo de arma;C)Proibição de se 

ausentar da Comarca de Ponta Porã/MS por prazo superior a 30 dias, sem 

prévio aviso;D)Comparecer a todos os atos em que haja necessidade de 

sua presença.Expeça-se o alvará de soltura a favor do acusado 

Whudson Moura Moya para colocá-lo em liberdade, salvo se estiver que 

permanecer preso por outro motivo/ordem. Em tempo, fica advertido que o 

acusado deverá comparecer, com seu advogado, dentro de 10 (dez) dias, 

na Secretaria desta Vara Criminal, a fim de assinar o termo de 

compromisso de cumprir as obrigações cautelares ora impostas, e ser 

advertido de que, em caso de descumprimento de qualquer uma delas, 

poderá ser novamente decretada sua prisão preventiva, nos termos da lei 

(CPP, parágrafo único do artigo 312).Após, dê-se vistas às partes para 

apresentação da alegações finais, em forma de memoriais, no prazo legal, 

iniciando-se pelo Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018.Flávio Miraglia FernandesJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 512992 Nr: 5650-89.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RUBENS 

BETARELLO SETOLIN - OAB:18930

 Vistos etc;

Diante da Portaria n° 629/2018-PRES, que decreta ponto facultativo no dia 

22.06.2018 (fl. 56), redesigno o ato deprecado para o dia 15 de Junho de 

2018, às 14h45, mantendo os demais termos da decisão de fl.55.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

 Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá, 30 de Maio de 2018

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 506323 Nr: 45297-28.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO VINICIUS TEIXEIRA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 Vistos, etc.

 Tendo em vista a Portaria nº 678/2017-PRES, que decreta ponto 

facultativo no dia 30 de Abril de 2018 em razão do Dia do Trabalho, 

redesigno o dia 20 de Junho de 2018, às 15h15, para o cumprimento do 

ato deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do aludido ato, inclusive 

requisição de preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

 Caso haja advogado constituído na Comarca de origem, para se evitar a 

frustação do ato, intime-se via DJE, consignando que a ausência 

injustificada importará na aplicação da multa prevista no artigo 265 do 

Código de Processo Penal e nomeação da Defensoria Pública para o ato, a 

qual deverá também ser cientificada.

 Encaminhe-se cópia desta decisão ao r. Juízo Deprecante para ciência da 

data ora agendada.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá/MT, 26 de Abril de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 323985 Nr: 3276-13.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORLANDIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, 

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DRª. ELIDIA PENHA 

GONÇALVES - OAB/MT 2.886 - OAB:

 (...)Feitas estas considerações, designo audiência de instrução para o dia 

14 de junho de 2018, às 15h00min, devendo-se intimar as testemunhas 

arroladas, o acusado, expedindo-se carta precatória, se necessário. 

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensora Pública. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 25 de abril de 2018.Flávio Miraglia FernandesJuiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 516178 Nr: 8601-56.2018.811.0042

 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): CHARLENE CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ, impulsiono os autos no sentido de 

intimar o advogado da defesa da acusada para, no prazo legal, apresentar 

defesa preliminar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 521963 Nr: 13950-40.2018.811.0042

 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): BENEDITO EDSON DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR HUGO DA CRUZ 

SANTOS - OAB:

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ bem como da certidão de folhas 52, 

impulsiono estes autos, no sentido de intimar o advogado da defesa para, 

no prazo legal, apresentar defesa preliminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 505926 Nr: 44914-50.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECILIO LOPES MERELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

 Considerando o teor do of. nº 1049/DGP/CMMCE/GCEM/18 (fl. 52), o qual 

informa que a testemunha LUIZ CARLOS MUNIZ DE LIMA JÚNIO não 

pertence ao quadro de militares deste Estado, REVOGO o ato designado à 

fl. 44 e, de consequência, DETERMINO a devolução da presente missiva 

ao Juízo de Origem, mediante as regulares baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 382621 Nr: 24495-14.2014.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13.945/MT

 Vistos.

Tendo em vista a Portaria nº 725/2018-DGTJ-PRES que suspendeu o 

expediente no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso no dia 

28/05/2018 (segunda-feira) em razão da Greve dos Caminhoneiros, 

redesigno a audiência para o dia 30/07/2018 às 13h15min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 310630 Nr: 8711-02.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASCENDINO MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22-974

 Vistos.

Tempestivo o recurso interposto à fl. 329, conforme certidão de fl. 330, 

recebo-o.

Abra-se vista dos autos à defesa para a apresentação das razões 

recursais, em 48 (quarenta e oito) horas (art. 588 do CPP).

Após, abra-se vista ao Ministério Público para contrarrazões em igual 

prazo e, em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 473394 Nr: 13307-19.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Gonçalves da 

Silva Oliveira - OAB:12.954, Flavio Lúcio Santana de Oliveira - 

OAB:16.751

 No mais, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

25/09/2018 às 17h00min.Intimem-se as partes e testemunhas 

arroladas.Testemunhas residentes fora da comarca, se houver, deverão 

ser ouvidas por Carta Precatória, a qual deverá ser expedida com prazo 

de 30 (trinta) dias para seu cumprimento.Expeça-se o necessário para a 

realização do ato, inclusive ofício requisitório, se for o caso.Por fim, 

considerando que os documentos juntados às fls. 48/50 nada tem a ver 

com a presente demanda, desentranhem-os dos autos, mediante 

certificação, e junte-os aos autos respectivos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 415275 Nr: 20324-77.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDSON RODRIGUES FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMULO NOGUEIRA DE 

ARRUDA - OAB:7693/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, ROMULO 

NOGUEIRA DE ARRUDA OAB/MT 7.693, para que apresente as alegações 

finais no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 345242 Nr: 5600-39.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A ADVOGADA FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB/MT 

15.370 DA AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O DIA 23 DE JULHO DE 2018 

ÀS 14H00MIN.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 473399 Nr: 13312-41.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Moura da Silva - 

OAB:2863

 INTIMAR O ADVOGADO SEBASTIÃO MOURA DA SILVA OAB/MT 286 DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 29 DE JUNHO DE 2018 ÀS 

13H30MIN.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 415275 Nr: 20324-77.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDSON RODRIGUES FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMULO NOGUEIRA DE 

ARRUDA - OAB:7693/MT

 Vistos.

Em atenção ao Ofício Circular nº 01/2018/GAB-J-Aux, expedido pela douta 

Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, o qual determinou o 

reexame da necessidade de manutenção dos armamentos em depósito 

judicial, decido como segue.

Em análise aos presentes autos verifica-se que ao realizar o cumprimento 

do Mandado de Prisão Temporária em desfavor do réu, foi encontrada em 

seu veículo uma arma de fogo do tipo Revólver, Marca Rossi nº J331845 – 

Calibre 38, devidamente apreendida conforme termo de fl. 14.

Ocorre que, no decorrer das investigações policiais, apurou-se que a 

referida arma não pertencia ao acusado, e sim a um colega dele (Max 

Flávio Almeida Souza), policial militar, que havia pegado o carro do réu 

emprestado e acabou esquecendo a arma no veículo, conforme 

declarações de fls. 19/21 e 25/26, bem como documentos de fls. 27/29. 

Constatou-se, ainda, que o referido policial havia comprado o 

supramencionado revólver de um colega, mas não havia realizado, ainda, 

a transferência para o seu nome.

Desta feita, observando atentamente os autos, verifico que em nada a 

referida arma importa para a solução da lide, que apura os crimes 

previstos no artigo 241-B da Lei 8.069/1990 e artigo 304 do Código Penal, 

também não havendo que se falar neste momento em sua destruição, de 

modo que deve ser oportunizada a sua devolução ao proprietário.

Posto isto, NOTIFIQUE-SE o senhor Max Flávio Almeida de Souza (fl. 25) 

para que comprove nos autos a propriedade da arma apreendida à fl. 14 e 

periciada às fls. 74/78, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que ela possa 

ser-lhe restituída, sob pena do encaminhamento para destruição, nos 

termos do artigo 1º da Resolução nº 134/CNJ.

Sem prejuízo, em atenção à determinação contida no artigo 3º do 

Provimento nº 05/2017/CGJ, oficie-se à Diretoria do Foro para que 

providencie o encaminhamento da referida arma à Polícia Militar para 

armazenamento.

À Secretaria para que junte aos autos o aviso de recebimento referente 

ao ofício expedido à fl. 155, bem com certifique acerca da resposta.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 310630 Nr: 8711-02.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASCENDINO MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22-974

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, 

AUGUSTO BOURET ORRO OAB/MT 22.974 para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, apresente as razões recursais, conforme decisão 

de fls. 331.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 338162 Nr: 19823-31.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JUNIOR BARBOSA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a advogada de defesa, ELIDIA 

PENHA GONÇALVES OAB/MT 2.886-A para que tome ciência da sentença 

proferida às fls. 345/348.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 525792 Nr: 17770-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLEVERSO LUIZ MATTIUZZI, MARCELO FALCÃO 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DR. Antônio Carlos de Araújo, DELEGADO DE 

POLICIA DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Falção Ferreira - 

OAB:11242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tal motivo, em conformidade com o disposto no art. 648, V, do CPP, 

CONCEDO A LIMINAR pleiteada para, nos termos do artigo 350 do CPP, 

CONCEDER ao paciente CLEVERSO LUIZ MATTIUZZI, o benefício da 

LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA, mediante o compromisso de 

comparecer aos atos do processo quando intimado, não mudar do 

endereço onde reside sem prévia comunicação em juízo e não reiterar na 

prática delitiva.Considerando a natureza das infrações penais e a 

condição econômica ostentada pelo custodiado, que é empresário do ramo 

de combustíveis e reside em bairro nobre da capital, fixo o valor da fiança 

no importe de 10 (dez) salários-mínimos, correspondente ao valor de R$ 

9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais), sob pena de revogação 

da liberdade provisória. Tome-se por termo a fiança, observado o disposto 

no artigo 329 do CPP, cientificando, na ocasião, o afiançado, das 

condições previstas nos artigos 327 e 328 do CPP.EXPEÇA-SE ALVARÁ 

DE SOLTURA em favor do indiciado, desde que não haja outro motivo que 

justifique sua manutenção no cárcere.Tendo em vista a data em que o 

paciente foi preso, deverá ele ser submetido nesta data à audiência de 

custódia pelo Juiz escalado na data de hoje, razão pela qual, determino o 

encaminhamento dos autos para apensamento ao auto de prisão em 

flagrante do paciente. Colha-se o parecer do douto Representante do 

Ministério Público.Intime-se o impetrante e comunique-se a autoridade 

policial, devendo ser prestadas as informações no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, REMETAM-SE os autos para distribuição à Vara Competente, no 

primeiro dia útil subsequente.Às providências.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Cuiabá, 29 de maio de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves CorrêaJuíza de Direito Plantonista

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 521826 Nr: 13839-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIANDERSON GODINHO DA ROCHA, 

ANTONIO JEFERSON CHAVES DE FIGUEIREDO FILHO, ROBERTO RAMOS 

DOS SANTOS, HERACLITO DA COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO HÉLIO RODRIGUES 

DO PRADO FILHO - OAB:7626, HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:10858/MT

 AUTOS N°. 13839-56.2018.811.0042

ID. 521826

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 04/07/2018, 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, 30 de maio de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 148404 Nr: 15433-23.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS RODRIGUES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Ação Penal nº 15433-23.2009.811.0042

 ID: 148404

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cuida-se de ação penal na qual a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso proferiu acordão provendo parcialmente o recurso 

de apelação interpôs pela defesa do acusado Luis Rodrigues da Rocha.

Dê-se ciência às partes do retorno dos autos.

Expeçam-se guias de recolhimento, encaminhando-as ao Juízo de 

Execução Penal competente, observando-se as modificações constantes 

no acórdão de fls. 740/750.

 Após, ao arquivo, procedendo-se às anotações, comunicações e baixas 

necessárias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 04 de junho de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 137167 Nr: 7689-74.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLESMANN JUSTINIANO CARDOSO, ERLON 

RODRIGUES PEREIRA, DARIJARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE, HELBERT 

DE FRANÇA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR - OAB:13945/MT, 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190/MT

 Ação Penal nº 7689-74.2009.811.0042

 ID: 137167

 VISTOS EM CORREIÇÃO.
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Cuida-se de ação penal na qual a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso proferiu acordão provendo os recursos de 

apelação interpôs pelas defesas dos acusados Erlon Rodrigues Pereira, 

Helbert de França Silva e Darijarbas de Lima Albuquerque.

Dê-se ciência às partes do retorno dos autos.

Após, ao arquivo, procedendo-se às anotações, comunicações e baixas 

necessárias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 04 de junho 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.: 437961 Nr: 14366-76.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DE SOUZA GOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1933/MT

 “VISTOS. Considerando a ausência da vítima e do acusado que não foram 

intimados, declaro PREJUDICADA a presente audiência. Dê-se vista ao 

Ministério Público para que se manifeste acerca da insistência/desistência 

na oitiva da vítima. No mais, INTIME-SE o Advogado de Defesa (via DJE) 

para se manifestar se continua patrocinando os interesses do acusado, 

no prazo de 15 (quinze) dias, devendo apresentar termo de renúncia, em 

sendo o caso, considerando sua ausência injustificada, apesar de 

regularmente intimado, conforme consulta ao sistema Apolo. Com o 

transcurso do prazo, certifique-se e conclusos. CUMPRA-SE. Às 

providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 523370 Nr: 15378-57.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19605/O, MARIANA 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Em razão da comprovação da existência de bem imóvel comum do casal 

(cópia da matrícula n.º 109.877, juntada às fls. 30/32), visando a proteção 

patrimonial dos bens da sociedade conjugal, em conformidade com o 

disposto no art. 24, II, da Lei 11.340/06 , defiro o pedido de fls. 27/29, para 

determinar a PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA PARA A CELEBRAÇÃO DE ATOS E 

CONTRATOS DE COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE EM 

COMUM, SALVO EXPRESSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.

OFICIE-SE o 6.º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira 

Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, para cumprimento da presente decisão 

e intime-se o requerido.

Indefiro o pedido de “inclusão na capitulação dos crimes cometidos pelo 

requerido dos crimes de dano qualificado e apropriação indébita”, pois tal 

providência desse ser buscada por meio da adoção das medidas 

competentes e não nos presentes autos.

 No mais, aguarde-se a realização da audiência de conciliação já 

designada nos autos.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 520226 Nr: 12304-92.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPC, LCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Ramos De Almeida - 

OAB:21608/O, LILIAN MILLER DE ALMEIDA - OAB:12022

 Cód. 520226

VISTOS.

A audiência de conciliação designada nestes autos, para o dia 

25.05.2018, não se realizou em razão da suspensão do expediente, por 

meio da Portaria n.º 724/2018-DGTJ-PRES, baixada em razão dos 

transtornos causados pela greve geral dos caminhoneiros.

No entanto, deixo de redesignar a referida audiência por verificar que a 

requerente não foi devidamente intimada para o ato em razão de sua não 

localização.

 Por tal motivo, determino a remessa dos autos ao Ministério Público 

Estadual, para se manifestar sobre a certidão negativa de fls. 21, 

requerendo o que entender de direito.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 440242 Nr: 16802-08.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELKE SANTOS COSTA, EDY CARLOS DA 

SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - 

OAB:7527/MT

 “VISTOS. Defiro o pedido de juntada formulado pela defesa. HOMOLOGO 

a desistência da oitiva da testemunha Maria Ivonete Rodrigues da Silva 

requerido pela defesa. DEFIRO o pedido da defesa e do Parquet e 

CONCEDO o prazo sucessivo de 5 (cinco) dias para apresentação 

alegações finais na forma de memoriais escritos. REMETAM-SE os autos 

para o Ministério Público e, posteriormente, INTIME-SE a defesa para a 

apresentação de memoriais. Após retornem os autos conclusos para 

sentença. Às providências. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 429292 Nr: 4775-90.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FRANCISCO ROSA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VICTOR ARAUJO 

AMORIM - OAB:19.600

 Ação Penal n.4775-90.2016.811.0042 (Cód.429292)

VISTOS.

Compulsando os autos, verifico que apesar de devidamente intimada 

(fl.87), a Defesa não apresentou memoriais finais, conforme termos da 

decisão de fls.77.

Desta forma, INTIME-SE a Defesa via DJE, para que apresente memoriais 

finais ou para que, em sendo o caso apresente o termo de renúncia.

Caso haja renúncia do Advogado, INTIME-SE o acusado pessoalmente, 

para que informe se deseja a nomeação da Defensoria Pública Criminal 

para patrocinar a sua defesa nestes autos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 18 de maio de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa
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Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418476 Nr: 23755-22.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA ROSA 

ANACLETO DA SILVA, para devolução dos autos nº 

23755-22.2015.811.0042, Protocolo 418476, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 441434 Nr: 18051-91.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

HELMA AUXILIADORA MARTINS DA CUNHA, EDER MARCOS DENIZ, 

OAB/MT 6808

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER FIGUEIREDO LAGRECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Figueiredo Lagreca - 

OAB:10584

 Id. 441434.

VISTOS.

Considerando a Portaria 725/2018-DGTJ/PRES que suspendeu o 

expediente no âmbito do Poder Judiciário no dia 28/05/2018, DECLARO 

PREJUDICADA a audiência designada no presente feito e REDESIGNO o 

ato para o dia 31/07/2018 às 15h30min.

Intimem-se o acusado, a vítima e as testemunhas arroladas.

Ciência ao Ministério Público, ao Assistente de Acusação e a Defesa, via 

DJE.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 04 de junho de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 420231 Nr: 25648-48.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT

 Id. 420231.

VISTOS.

Considerando a Portaria 725/2018-DGTJ/PRES que suspendeu o 

expediente no âmbito do Poder Judiciário no dia 28/05/2018, DECLARO 

PREJUDICADA a audiência designada no presente feito e REDESIGNO o 

ato para o dia 31/07/2018 às 15h00min.

INTIMEM-SE a vítima e a testemunha arrolada.

REQUISITEM-SE.

INTIME-SE a Defesa, inclusive para que se manifeste, no prazo de 10 

(dez) dias, para informar se ainda patrocina o acusado, ou para que 

apresente o termo de renúncia.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 04 de junho de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 420505 Nr: 25935-11.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA 

MARTINS - OAB:7520/MT

 Id. 420505.

VISTOS.

Considerando a Portaria 725/2018-DGTJ/PRES que suspendeu o 

expediente no âmbito do Poder Judiciário no dia 28/05/2018, DECLARO 

PREJUDICADA a audiência designada no presente feito e REDESIGNO o 

ato para o dia 31/07/2018 às 14h30min.

INTIMEM-SE o acusado e a testemunha arrolada.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa via DJE.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 04 de junho de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 379613 Nr: 21289-89.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES RENATO CAMPOS 

DOS SANTOS - OAB:, THEREZINHA HELOISA BRUNO DE PINHO SILVA - 

OAB:589, VANESSA PINHO SILVA - OAB:11183, WAGNER ROBERTO 

PEREIRA - OAB:16278

 Id. 379613.

VISTOS.

Considerando a Portaria 725/2018-DGTJ/PRES que suspendeu o 

expediente no âmbito do Poder Judiciário no dia 28/05/2018, DECLARO 

PREJUDICADA a audiência designada no presente feito e REDESIGNO o 

ato para o dia 24/07/2018 às 16h30min.

INTIMEM-SE as partes através de seus advogados, via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 04 de junho de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 488831 Nr: 28333-57.2017.811.0042

 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: LPBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHD, MAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6363/MT, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:11098, BRUNO FERREIRA ALEGRIA - OAB:9996/O

 Id. 488831.

VISTOS.

Considerando a Portaria 725/2018-DGTJ/PRES que suspendeu o 

expediente no âmbito do Poder Judiciário no dia 28/05/2018, DECLARO 

PREJUDICADA a audiência designada no presente feito e REDESIGNO o 

ato para o dia 10/07/2018 às 13h00min.

INTIMEM-SE as partes através de seus advogados, via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 04 de junho de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS
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 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação das Partes

 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

 Id. 483051.

VISTOS.

Considerando a Portaria 725/2018-DGTJ/PRES que suspendeu o 

expediente no âmbito do Poder Judiciário no dia 28/05/2018, DECLARO 

PREJUDICADA a audiência designada no presente feito e REDESIGNO o 

ato para o dia 10/07/2018 às 13h00min.

INTIMEM-SE as partes através de seus advogados, via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 04 de junho de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 410816 Nr: 15530-13.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS, JGAdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THEREZINHA HELOISA BRUNO 

DE PINHO SILVA - OAB:589, VANESSA PINHO SILVA - OAB:11183, 

WAGNER ROBERTO PEREIRA - OAB:16278

 Vistos.

Conforme já determinado à fl. 73, intime-se a exequente para que se 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, vista ao Ministério Público e na sequência, conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 507071 Nr: 46103-63.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SGDSBDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFMBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CARLA GOMES DE 

CASTRO - OAB:10826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Moreira Bazilio Lima 

- OAB:44590, MARILIA MOREIRA DE CASTILHO - OAB:8287

 Id. 507071 – MEDIDAS PROTETIVAS.

 VISTOS.

Trata-se de PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS requeridas por SIMONE 

GOMES DOS SANTOS BAZILIO DE LIMA em face de ALAN FABIANO 

MOREIRA BASILIO DE LIMA, devidamente qualificados.

Em audiência de conciliação, as partes entabularam acordo em relação 

aos alimentos, oportunidade em que a vítima manifestou pela revogação 

das medidas protetivas.

 É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO. DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES à fl. 82 e JULGO 

EXTINTA a presente demanda, com julgamento de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso III, “b”, do CPC.

Ainda, REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS outrora deferidas.

 Intimem-se as partes através de seus patronos, via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Após cumpridas todas as determinações e após o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com a adoção das formalidades de praxe.

P. I. CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 04 de junho de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 515206 Nr: 7653-17.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCRVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDAVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 14234, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - 

OAB:5.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIME MÁRCIO MARTINS DE 

MORAES - OAB:3.847/MT

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da requerente para, no 

prazo legal, impugnar a contestação de fls. 104/218.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 409499 Nr: 14177-35.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO FONSECA, MANANCIEL JOSE DA 

FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7.299-B, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B, MANANCIEL 

JOSE DA FONSECA - OAB:4, MANANCIEL JOSÉ DA FONSECA 

(DEFENSOR) - OAB:2473

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

 Autos: 14177-35.2015.8.11.0042

 Parte autora: Ministério Público

 Parte ré: Fabrício Fonseca e Mananciel José da Fonseca

 Data e horário: 30 de maio de 2018, às 14:35 horas

 PRESENTES

 Juiz de Direito: Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior

 Promotora de Justiça: Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela

 Parte ré: Dr. Mananciel José da Fonseca (advogado em causa própria)

 DELIBERAÇÕES

 I – Designo o dia 19.9.2018, às 14:15 horas, para audiência com a 

finalidade de ouvir Leda Maria Kabbaz Fonseca.

II – Efetive a intimação pessoal do acusado Fabrício Fonseca.

II – Solicite informações sobre as cartas precatórias de fls. 163 e 166.

 Nada mais havendo a consignar foi lavrado o presente termo que vai 

assinado pelos presentes.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Promotora de Justiça:

 Advogado:

 Testemunha:

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101739 Nr: 5169-34.2016.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, DMD, 

FdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M, CEMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 5169-34.2016.811.0063, Protocolo 101739, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83210 Nr: 2774-11.2012.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP, TSS, FETdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gomes Brandão - 

Defensor Publico - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Virgilio do Nascimento 

Sobrinho - OAB:3112

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2774-11.2012.811.0063, Protocolo 83210, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94024 Nr: 2657-15.2015.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BCdA, JAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Espirito Santo Oliveira - 

OAB:2.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:PGE

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2657-15.2015.811.0063, Protocolo 94024, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100037 Nr: 3709-12.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JCRdS, MARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano André Viruel Martinez 

- Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3709-12.2016.811.0063, Protocolo 100037, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100577 Nr: 4151-75.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JGAM, CPCdANM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO MONTENEGRO - 

OAB:15.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4151-75.2016.811.0063, Protocolo 100577, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100868 Nr: 4402-93.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MALS, LSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 100868-COSME BOMFIM DE 

AZEVEDO JUNIOR - OAB:17.688, Júlio Cesar de Oliveira - OAB:9.697, 

Sofia Alexandra Mascarenhas - OAB:MT/ 7102-B, SONIA 

ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSÉ DE ASSIS 

FILHO - OAB:9252/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4402-93.2016.811.0063, Protocolo 100868, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87737 Nr: 42-86.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEDMG, AVNDQ, MDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MARIA COSTA 

PEREIRA COUTINHO - OAB:OAB/MT 17.459-0, José Adelar Dal Pissol 

- OAB:2838, Rodrigo Santos de Carvalho - OAB:18.206/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 42-86.2014.811.0063, Protocolo 87737, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87951 Nr: 267-09.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

267-09.2014.811.0063, Protocolo 87951, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90337 Nr: 2839-35.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Benedito Basto 

Parreiras - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2839-35.2014.811.0063, Protocolo 90337, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102458 Nr: 139-81.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JPdS, 

LMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

139-81.2017.811.0063, Protocolo 102458, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104887 Nr: 2122-18.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, LVCDS, 

PCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MDC-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 2122-18.2017.811.0063, Protocolo 104887, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105257 Nr: 2429-69.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, DDC, AIR 

DUARTE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, MUNICIPIO DE CUIABA 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2429-69.2017.811.0063, Protocolo 105257, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105623 Nr: 2750-07.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, SBDR, 

WPDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2750-07.2017.811.0063, Protocolo 105623, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105846 Nr: 2923-31.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, LGCDS, 

APMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, EMG-DdES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2923-31.2017.811.0063, Protocolo 105846, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106021 Nr: 3038-52.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, DdS, LDS, 

LBP, KVFG, LAdSP, LdAC, AdSSO, ESdA, LMdS, SPT, LFF, VAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3038-52.2017.811.0063, Protocolo 106021, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106146 Nr: 3143-29.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, RdACSdA, 

ACSdA, MSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3143-29.2017.811.0063, Protocolo 106146, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41405 Nr: 1563-08.2010.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, CeAEdRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS TEODORO JOSÉ 

HUGUENEY IRIGARAY - OAB:2569/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1563-08.2010.811.0063, Protocolo 41405, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108627 Nr: 874-80.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMGSDM, CEGDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EESB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

874-80.2018.811.0063, Protocolo 108627, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102856 Nr: 459-34.2017.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LJMdS, EFMdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

459-34.2017.811.0063, Protocolo 102856, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 108300 Nr: 566-44.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CETS, ACS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CA, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hydebaldo Fernando Duque 

Freire - OAB:17718, RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - OAB:15357
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 I - Intimem-se os advogados constituídos para impulsionarem o processo 

no prazo de 5(cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do 

NCPC.

II - Publique-se o presente despacho para ciência dos advogados 

constituídos Hydebaldo Fernando Duque Freire OAB/MT 17.718 e, Rafael 

Arruda Vilela Garcia OAB/MT 15.537.

III - Voltem-me conclusos para sentença, lançando no Sistema Apollo o 

código 36.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 103589 Nr: 1061-25.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VSdS, SCDOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FERNANDES LIMA - 

OAB:13721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Defiro o pedido Ministerial de fls. 49, realize-se consulta ao site do Ter, 

havendo endereço indiferente do constante na inicial, expeça-se 

mandado.

II – Caso reste infrutífera a citação pessoal, em cumprimento ao artigo 256, 

§ 3º do NCPC, entendo esgotados os meios para citação pessoal do 

Requerido Aparecido Louredo Paes, 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.

c) Afixe-se o edital no local de costume, e, após, certifique-se. (artigo 257, 

II, do NCPC );

 d) Determino que seja juntado aos autos o exemplar da publicação do 

edital de citação, conforme determina o artigo 232, inciso III, do NCPC;

 e) Decorrido o prazo dos itens, certifique o Gestor se o Requerido 

Aparecido Louredo Paes, citado por edital, apresentou defesa no prazo 

legal, caso não tenha apresentado, em obediência ao disposto no artigo 

72, inciso II, do NCPC , nomeio lhe como curadora especial a Defensoria 

Pública que atua junto a esta Vara Especializada.

f) Intime-se pessoalmente a curadora para que apresente defesa no prazo 

legal.

g) - Em seguida, intime-se a advogada constituída Renata Fernandes Lima 

OAB/MT 13.721, para tomar ciência da Contestação e Impugnar caso 

queira, bem como requerendo o que entender devido.

h) Após, voltem-me conclusos para as deliberações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 82295 Nr: 1827-54.2012.811.0063

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DGdS, NMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Souza 

Carmona - OAB:3863, LUCIANO GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS 

- OAB:17049/O, OSCAR CÉSAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - 

OAB:6002, Rejane Belussi Miranda - OAB:7410 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Santana Franco - 

OAB:4255/MT, Carlos Roberto de Souza Carmona - OAB:3863, 

Fernanda Theophilo Carmona Kincheski - OAB:7615, Gerson Levy 

Rabone Palma - OAB:18.609

 Vistos etc...,

 I - Diante dos documentos juntados às fls. 825/854, intimem-se os 

advogados constituídos para impulsionarem o processo no prazo de 

5(cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC.

II - Deve o advogado da requerida Pierina, comprovar no prazo de 5(cinco) 

dias o determinado às fls. 811, juntando documentos que comprovem que 

a infante esta realizando terapia.

III - Anote-se no Sistema Apollo o substabelecimento de fls. 819, para 

efeitos de intimação.

IV - Publique-se o presente despacho para ciência dos advogados 

constituídos.

V - Em seguida, em cumprimento aos artigos 178, II e 179, I do NCPC , diga 

o Ministério Público requerendo o que entender devido.

VI - Após, voltem-me conclusos.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 32700 Nr: 1625-29.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO F. D PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR EDSON WAYHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesuino de Farias - OAB:12068, 

LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111-MT, RONALDO COELHO DAMIN - OAB:10781

 Procedo intimação da parte, acerca do despacho de fls, 191, bem como, 

para no prazo de 05 dias, juntar cálculo atualizado do débito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 54912 Nr: 4906-56.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo da Costa Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Melo Rosa - 

OAB:10097, Carolina Atagiba Proença - OAB:21.857, VINICIUS 

ARRUDA MONTEIRO DA SILVA - OAB:21.391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Carvalho Dias - 

OAB:Defensor Públic

 Procedo intimação das partes, acerca do despacho de fls.115 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 36026 Nr: 4916-37.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO MARINS RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - Universidade de Cuiabá, TERCERIZE 

ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:18365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, Claudio Stabile Ribeiro - OAB:, Dauto 

Barbosa C. Passare - OAB:3937, LEANDRO PEREIRA DE MOURA - 

OAB:10788, Monica Goes Campelo - OAB:8735

 Procedo intimação das partes acerca do despacho de fls. 374.

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34204 Nr: 3124-48.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Lucila Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENQ ELETRONICA LTDA ( SIEMENS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOZIVALDO TAVARES 

DA SILVA - OAB:11161-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Fonseca Leme - 

OAB:172666/SP, CLAUDIA BRUNO LEMOS - OAB:12355/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GIANOTTI AMADOR 
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MORAES GOMES, para devolução dos autos nº 3124-48.2007.811.0071, 

Protocolo 34204, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 9749 Nr: 3357-50.2004.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enéas Rosa de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Credicard S.A Administradora de Cartões de 

Crédito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Isaltino de Souza - 

OAB:4.499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizângela Santana de 

Oliveira - OAB:4654

 FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA, 

OAB-MT 4499, A DEVOLVER O PROCESSO N. 430/2004 (CÓDIGO 9749), 

NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO E 

APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 52052 Nr: 2074-50.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Untar Pompeu, Edvaldo Viana Santos Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCI DOS SANTOS SOARES, MARIA 

TERESA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitorino Pereira da Costa - 

OAB:4671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerginaldo Almeida Cruz - 

OAB:10598, LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - OAB:12413

 FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO VITORINO PEREIRA DA COSTA, 

OAB-MT 4671, A DEVOLVER O PROCESSO N. 1021/2008 (CÓDIGO 

52052), NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 33585 Nr: 2494-89.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio Residencial Alvorada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR ALONSO ARTUZO, RAIMUNDO 

NONATO PITA, SUELI MARIA PITA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ale Arfux Júnior - OAB:6843, 

PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22926-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO RODRIGUES - 

OAB:4340 B

 FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO PEDRO CORREA FRANCO, OAB-MT 

22926, A DEVOLVER O PROCESSO N. 1201/2007 (CÓDIGO 33585), NO 

PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO E 

APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS.

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13169 Nr: 317-43.2006.811.0054

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Victor Hugo Vidotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, Luiz Emídio Dantas Júnior - 

OAB:7.400/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELINE GUERRA 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 317-43.2006.811.0054, Protocolo 

13169, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 121835 Nr: 2908-65.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Rafael Zancanaro Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Bittar Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José da Guia da Siva 

Miranda - OAB:19720

 Visto.

A infração penal imputada ao suposto autor do fato ANTONIO BITTAR 

FILHO, com qualificação nos autos, foi o crime de AMEAÇA (art. 147 do 

CP), para o qual é prevista pena em abstrato de 01 (um) a 06 (seis) 

meses. De acordo com os fatos narrados nos autos, o delito imputado 

teria ocorrido em 13.12.2015, conforme se verifica no boletim de 

ocorrência de fls. 12/13.

Aportou nos autos a petição do suposto autor do fato fls. 101/105, 

suscitando a ocorrência da prescrição, face ao disposto no artigo 115 do 

Código Penal.

Em síntese, é o relatório.

DECIDO.

Prevê o artigo 61 do CPP que em qualquer fase do processo, o juiz, se 

reconhecer extinta a punibilidade, deverá decretá-la de ofício.

O artigo 107, inciso IV, do Código Penal, prevê a extinção da punibilidade 

pela prescrição e o artigo 109, VI, do mesmo diploma, regulamenta a 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, regulando-se pela pena em 

abstrato e verificando-se nos prazos ali fixados, que no caso destes 

autos se dá em 03 (três) anos.

Contudo, na espécie “sub judice”, tal prazo é reduzido pela metade, por 

contar o réu com mais de 70 anos de idade na ocasião do fato, nos 

precisos termos do artigo 115, do referido diploma legal.

Assim, verificado que decorreu lapso temporal da data dos fatos até a 

data hodierna, sem qualquer marco interruptivo ou suspensivo da 

prescrição, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do 

autor do fato com fundamento na prescrição da pretensão punitiva do 

Estado.

 Ante o exposto, DECLARO, POR SENTENÇA, EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

Autor dos Fatos, pela PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA do Estado, 

e o faço com fulcro nos artigos 107, IV, 1ª figura, 109, VI e 115, todos do 

Código Penal.

 Dispensada a intimação das partes, nos termos dos Enunciados 104 e 

105 do FONAJE.

PROCEDAM-SE com as baixas necessárias e ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 129146 Nr: 3242-65.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Maria Elisa de Oliveira Noethen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Representante Legal - Itaú Administradora de 

Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rafael Demian Gomes 

de Carvalho - OAB:MT 10.891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES 

DE CARVALHO - OAB/MT 10.891 (ADV. DA QUERELANTE - MARIA ELISA 

DE OLIVEIRA NOETHEN), PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR 

DESIGNADA PARA 11/07/2018 ÀS 10:00 HS, QUE ACONTECERÁ NA SEDE 

DESTE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA CAPITAL. É O QUE 

TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35756 Nr: 2506-21.2017.811.0082

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Carvalho do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Carvalho do 

Nascimento - OAB:13.547

 Intimo o reclamado Luciano Carvalho do Nascimento, tendo em vista o 

decurso do prazo concedido, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

comprove o cumprimento do acordo realizado em audiência de conciliação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26820 Nr: 1287-41.2015.811.0082

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Condomínio Edifício Esto-ril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cyntia Rogéria Souza 

Cândido Carngnelutti - OAB:26820

 Intimo o(a) advogado(a) da RECLAMADA para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar e/ou identificar nos autos os protocolos que alega já ter feito, 

visando cumprir o item 1, do acordo firmado à fl. 26.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38720 Nr: 624-87.2018.811.0082

 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): Rui Alfredo Bez Fontana, Madeforte Industrial 

Madeireira Eireli Epp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maryene dos Santos Cristo - 

OAB:20.933

 Diante do exposto, DECLARO O PERDIMENTO do produto florestal descrito 

no laudo de identificação n. 025/2018 (fl. 60), apreendido e depositado no 

Pátio Unificado de Madeiras, na forma da Lei.Outrossim, visando dar 

prosseguimento ao presente procedimento, designo audiência preliminar 

para o dia 15 de agosto de 2018, às 15h.(...)Ciência ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL.Oficie-se o Coordenador do Pátio para ciência 

acerca do perdimento da madeira.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Cuiabá, 23 de maio de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37099 Nr: 3350-68.2017.811.0082

 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): Manfredo Nothnagil, Cumaru Indústria e 

Comércio de Madeiras Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 Diante do exposto, DECLARO O PERDIMENTO do produto florestal descrito 

no laudo de identificação n. 084/2017 (fl. 42), apreendido e depositado no 

Pátio Unificado de Madeiras, na forma da Lei.Outrossim, visando dar 

prosseguimento ao presente procedimento, designo preliminar para o dia 

15 de agosto de 2018, às 14h30.(...).Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL.Oficie-se o Coordenador do Pátio para ciência acerca do 

perdimento da madeira.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26820 Nr: 1287-41.2015.811.0082

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Condomínio Edifício Esto-ril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cyntia Rogéria Souza 

Cândido Carngnelutti - OAB:26820

 Vistos.

Em face do requerimento apresentado à fl. 113, bem como da 

manifestação favorável do MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) acostada à fl. 114, 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação dos 

comprovantes de protocolo, conforme determinado à fl. 111.

Intime-se o reclamado, por qualquer meio idôneo, para ciência desta 

decisão.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

 Cumpra-se.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-44.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MOREIRA (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 Processo: 

1000586-44.2017.8.11.0001. REQUERENTE: SILVANA MOREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consulta pública 

realizada, nesta data, às 16: 21 horas, no portal da Seges-MT 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra no requisito de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001605-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO ESTEVAO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/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 Numero do Processo: 

1001605-28.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ORIVALDO ESTEVAO DOS 

SANTOS JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Defere-se o pedido de dilação de prazo, conforme requerido na petição de 

id. 13189503, para complementação das informações preliminares pela 

Fazenda Pública. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000417-23.2018.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

MARINHO SESTAROLLI NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA OAB - MT6491/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001035-65.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REIS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA OAB - MT3290/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Verifica-se que foi deferida ordem liminar (ID 13020016). A 

parte autora informou o descumprimento da ordem e requer o bloqueio de 

valores para a aquisição do produto. Antecedendo tal pedido, 

determina-se: 01) A intimação do servidor que estiver no exercício do seu 

cargo na Gerência de Farmácia de Demanda Extraordinária e Central 

Estadual de Regulação para efetivarem, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, o cumprimento da ordem (cópia anexa), podendo enviar as 

informações por e-mail (cba.jefazenda@tjmt.jus.br). 02) A intimação do 

requerido para, no prazo de 03 (três) dias, informar todas as providências 

administrativas adotadas para cumprimento da ordem, sob pena de 

bloqueio do valor necessário para a realização do procedimento, ou ainda, 

informem o último fornecedor contratado, por licitação ou compra direta, e 

o valor firmado para a contratualização do procedimento pleiteado, 

conforme o Enunciado 53 - aprovado na Segunda Jornada de Direito da 

Saúde - CNJ: “53 – Saúde Pública - Mesmo quando já efetuado o bloqueio 

de numerário por ordem judicial, pelo princípio da economicidade, deve ser 

facultada a aquisição imediata do produto por instituição pública ou privada 

vinculada ao SUS, observado o preço máximo de venda ao governo – 

PMVG, estabelecido pela CMED” – sem destaque no original. Embora já 

tenha sido enviado os documentos dos autos, determina-se que faça 

acompanhar ao mandado cópia dos documentos médicos, da decisão 

liminar e dos documentos pessoais da parte autora, a fim de tentar agilizar 

o procedimento por parte do requerido. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000507-31.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RIBEIRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DINIZ OAB - MT16355/O (ADVOGADO)

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT0003774A (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: 

1000507-31.2018.8.11.0001. REQUERENTE: FERNANDO RIBEIRO DA CRUZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Utilizando-se dos 

poderes instrutórios do juízo, foi realizada consulta ao Sistema de 

Regulação - SISREG III nesta data e verificou-se a informação sobre a 

realização do procedimento de angioplastia coronariana na Santa Casa no 

dia 10/05/18. Intime-se a parte autora para se manifestar quanto à 

realização do procedimento e eventual interesse no prosseguimento do 

feito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, concluso para sentença. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003215-88.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DE FIGUEIREDO TAQUES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003215-88.2017.8.11.0001 REQUERENTE: NILTON DE FIGUEIREDO 

TAQUES SOBRINHO REQUERIDO: MUNICIPIO DE ACORIZAL Vistos, etc. 

Recebe-se a emenda à inicial. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, para 

apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001539-08.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUPERCIO CABRAL SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-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 DECISÃO Processo: 

1001539-08.2017.8.11.0001. REQUERENTE: LUPERCIO CABRAL SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. RECEBE-SE o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002180-93.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ERALDO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYWISON PAULA DE MORAES OAB - MT10793/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 DECISÃO Processo: 

1002180-93.2017.8.11.0001. REQUERENTE: BENEDITO ERALDO DA SILVA 

FILHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. RECEBE-SE o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001231-35.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 343 de 508



THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001231-35.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ELISANDRO ORCHEL 

GUTIERRES GIMENEZ REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Extrai-se da decisão proferida pela Primeira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça que serão julgados como repetitivos ([1]), os recursos 

REsp 1.692.023, o REsp 1.699.851 e o REsp 1.163.020 bem como a 

existência da ordem de suspensão em todo o território nacional dos 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a 

questão. Além disso, no âmbito do TJMT, aguarda-se o julgamento do 

IRDR, protocolo TJMT n.º 0085560-68.2016.811.0000 de 16/06/2016, 

suscitado por este juízo a fim de dirimir a questão relativa a competência 

jurisdicional para análise da demanda em razão da matéria. Registra-se 

que mencionado IRDR já foi admitido pelo TJMT e se encontra em regular 

processamento, tendo o i. Relator determinado a suspensão de todos os 

processos que versem sobre a matéria no âmbito do Estado de Mato 

Grosso. INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência por ausência de 

risco que autorize seu acolhimento neste momento processual até porque 

sua repercussão possui natureza eminentemente econômica e o tema 

deduzido em juízo é altamente controvertido tanto no âmbito da 

competência do juízo quanto em relação ao mérito propriamente dito. Ante 

o exposto, determina-se que o processo aguarde em Secretaria, no lote 

de processos suspensos por força das decisões proferidas pelo STJ e 

pelo Relator do IRDR n.º 0085560-68.2016.811.0000 (código 85560/2016), 

até seu ulterior julgamento. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Noticia disponível em: 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3

o/noticias/Not%C3%ADcias/Repetitivo-vai-definir-legalidade-do-ICMS-sobr

e-Tust-e-Tusd

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001299-82.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GUEDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TOCANTINS MATOS OAB - MT0004982A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001299-82.2018.8.11.0001 REQUERENTE: GILBERTO GUEDES DE SOUZA 

REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE Vistos, etc. 

Extrai-se da decisão proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça que serão julgados como repetitivos ([1]), os recursos REsp 

1.692.023, o REsp 1.699.851 e o REsp 1.163.020 bem como a existência 

da ordem de suspensão em todo o território nacional dos processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão. Além 

disso, no âmbito do TJMT, aguarda-se o julgamento do IRDR, protocolo 

TJMT n.º 0085560-68.2016.811.0000 de 16/06/2016, suscitado por este 

juízo a fim de dirimir a questão relativa a competência jurisdicional para 

análise da demanda em razão da matéria. Registra-se que mencionado 

IRDR já foi admitido pelo TJMT e se encontra em regular processamento, 

tendo o i. Relator determinado a suspensão de todos os processos que 

versem sobre a matéria no âmbito do Estado de Mato Grosso. 

INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência por ausência de risco que 

autorize seu acolhimento neste momento processual até porque sua 

repercussão possui natureza eminentemente econômica e o tema 

deduzido em juízo é altamente controvertido tanto no âmbito da 

competência do juízo quanto em relação ao mérito propriamente dito. Ante 

o exposto, determina-se que o processo aguarde em Secretaria, no lote 

de processos suspensos por força das decisões proferidas pelo STJ e 

pelo Relator do IRDR n.º 0085560-68.2016.811.0000 (código 85560/2016), 

até seu ulterior julgamento. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Noticia disponível em: 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3

o/noticias/Not%C3%ADcias/Repetitivo-vai-definir-legalidade-do-ICMS-sobr

e-Tust-e-Tusd

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001228-80.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIL DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001228-80.2018.8.11.0001 REQUERENTE: VALDEMIL DOMINGOS DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Extrai-se da 

decisão proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que 

serão julgados como repetitivos ([1]), os recursos REsp 1.692.023, o REsp 

1.699.851 e o REsp 1.163.020 bem como a existência da ordem de 

suspensão em todo o território nacional dos processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre a questão. Além disso, no 

âmbito do TJMT, aguarda-se o julgamento do IRDR, protocolo TJMT n.º 

0085560-68.2016.811.0000 de 16/06/2016, suscitado por este juízo a fim 

de dirimir a questão relativa a competência jurisdicional para análise da 

demanda em razão da matéria. Registra-se que mencionado IRDR já foi 

admitido pelo TJMT e se encontra em regular processamento, tendo o i. 

Relator determinado a suspensão de todos os processos que versem 

sobre a matéria no âmbito do Estado de Mato Grosso. INDEFERE-SE o 

pedido de tutela de urgência por ausência de risco que autorize seu 

acolhimento neste momento processual até porque sua repercussão 

possui natureza eminentemente econômica e o tema deduzido em juízo é 

altamente controvertido tanto no âmbito da competência do juízo quanto em 

relação ao mérito propriamente dito. Ante o exposto, determina-se que o 

processo aguarde em Secretaria, no lote de processos suspensos por 

força das decisões proferidas pelo STJ e pelo Relator do IRDR n.º 

0085560-68.2016.811.0000 (código 85560/2016), até seu ulterior 

julgamento. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

d e  D i r e i t o  [ 1 ]  N o t i c i a  d i s p o n í v e l  e m : 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3

o/noticias/Not%C3%ADcias/Repetitivo-vai-definir-legalidade-do-ICMS-sobr

e-Tust-e-Tusd

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001226-13.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001226-13.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIA OLIVEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Extrai-se 

da decisão proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça 

que serão julgados como repetitivos ([1]), os recursos REsp 1.692.023, o 

REsp 1.699.851 e o REsp 1.163.020 bem como a existência da ordem de 

suspensão em todo o território nacional dos processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre a questão. Além disso, no 

âmbito do TJMT, aguarda-se o julgamento do IRDR, protocolo TJMT n.º 

0085560-68.2016.811.0000 de 16/06/2016, suscitado por este juízo a fim 

de dirimir a questão relativa a competência jurisdicional para análise da 

demanda em razão da matéria. Registra-se que mencionado IRDR já foi 

admitido pelo TJMT e se encontra em regular processamento, tendo o i. 

Relator determinado a suspensão de todos os processos que versem 

sobre a matéria no âmbito do Estado de Mato Grosso. INDEFERE-SE o 
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pedido de tutela de urgência por ausência de risco que autorize seu 

acolhimento neste momento processual até porque sua repercussão 

possui natureza eminentemente econômica e o tema deduzido em juízo é 

altamente controvertido tanto no âmbito da competência do juízo quanto em 

relação ao mérito propriamente dito. Ante o exposto, determina-se que o 

processo aguarde em Secretaria, no lote de processos suspensos por 

força das decisões proferidas pelo STJ e pelo Relator do IRDR n.º 

0085560-68.2016.811.0000 (código 85560/2016), até seu ulterior 

julgamento. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

d e  D i r e i t o  [ 1 ]  N o t i c i a  d i s p o n í v e l  e m : 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3

o/noticias/Not%C3%ADcias/Repetitivo-vai-definir-legalidade-do-ICMS-sobr

e-Tust-e-Tusd

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002367-04.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Número do Processo: 

1002367-04.2017.8.11.0001 REQUERENTE: BIOFLORA PLANEJAMENTO 

FLORESTAL LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 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. Constata-se a possibilidade o 

julgamento processo no estado em que se encontra, uma vez que a 

matéria em análise é apenas de direito, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, com base no permissivo contido no artigo 

355, I, do CPC. Inicialmente, passo a análise do pedido da parte autora, 

realizado na Audiência de Conciliação, no que concerne a decretação da 

revelia em desfavor do requerido que, citado, não compareceu na referida 

audiência, deixando ainda de apresentar contestação. Inobstante o não 

comparecimento do requerido Estado de Mato Grosso em audiência, diante 

da indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, 

CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. Razão pela qual, indefiro o 

aludido pedido realizado em audiência. Ultrapassada a questão preliminar, 

passo à análise do mérito. BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA 

– ME propôs "Ação de Indenização por Dano Moral" em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, vindicando que “seja reconhecida a 

responsabilidade do estado pela demora na prestação jurisdicional e que o 

Requerido seja condenado no pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais ante os prejuízos 

causados ao Autor". Em breve síntese, assevera que propôs Ação 

Anulatória de Débito Fiscal, sob o nº 0501353-47.2014.8.11.000, 

objetivando regularizar a documentação do veículo Pick Up Mitsubishi, 

modelo L200, 4x4, placa JZT 5042, chassi 93XHNK3405C437135, de sua 

propriedade. Em sede de sentença, o juízo julgou procedente o pedido, 

decretando a nulidade dos débitos de IPVA dos anos de 2009 a 2013, bem 

como fosse procedido à retirada de tais débitos, além da emissão da guia 

do IPVA de 2014 e do CRLV, regularizando assim o veículo. Aponta que, 

após o trânsito em julgado da sentença, deu-se início à fase de execução, 

em 31.03.2016, e que, somente após mais de um ano, a documentação do 

veículo foi regularizada, havendo o cumprimento da decisão. Alega, ainda, 

que no decorrer do tempo, o Autor oficiou a Corregedoria de Justiça no 

sentido de que fosse tomada alguma providência sobre o requerimento do 

cumprimento de sentença proposto, mas ainda assim a espera continuou. 

A questão posta cinge-se em apurar a responsabilidade do Estado de 

Mato Grosso quanto ao dever de indenizar o autor, tendo em vista os 

danos causados pela prestação falha do serviço público judiciário. A 

responsabilidade do Estado, por casos em que se configurem como erro 

judiciário ou mesmo a sua morosidade, impõe-se o exame de caso a caso, 

com a análise da legalidade ou não do ato. Se o ato ocorre dentro de 

circunstâncias que o autorizam, obedecidas às formalidades legais, não 

há que se falar de responsabilidade do Estado. O direito da 

responsabilidade civil visa garantir uma justa reparação de um dano que a 

pessoa tenha sofrido. A responsabilidade civil é considerada uma 

obrigação imposta à alguém a fim de reparar o dano causado a outrem em 

razão de seu ato. De certo que a responsabilidade civil dos entes 

públicos, por ato comissivo, é objetiva, estando preceituada no art. 37, § 

6º, da Constituição Federal, que dispõe "as pessoas jurídicas de direito 

público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa". Com efeito, em que pese a irresignação da parte 

autora, inexistem provas nos autos de que a tramitação do processo 

ordinário e, posteriormente, da execução – cumprimento de sentença - 

ocorreu de forma irregular e com morosidade por parte dos magistrados 

que atuaram no processo, sendo seu o ônus probatório, forte o artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Na verdade, do que se verifica dos 

autos, é que não há provas que o ente estatal agiu de forma dolosa ou 

mesmo culposa a fim de contribuir com a mora na emissão/liberação do 

documento do veículo do autor. Outrossim, no decurso processual do 

processo mencionado na inicial constata-se que houve diversas 

movimentações demonstrando, assim, o andamento processual. Certo que 

se a prestação judicial não foi na sua íntegra, tal fato não tem o condão 

de, por si só, responsabilizar o ente público, uma vez que o processo tem 

o seu andamento de acordo com as normas que regem o ordenamento 

jurídico. Desta feita, inexiste ilegalidade a ser reconhecida diante do fato 

de estar aguardando mais de doze meses o cumprimento da prestação 

jurisdicional. Igualmente, registra-se que a parte autora em sua petição 

inicial apenas arguiu de forma genérica a demora, sem precisar 

especificamente algum tipo de ilegalidade propriamente dito. Assim, não se 

extrai dos autos a existência de requisitos legais a fim de ensejar a 

indenização pretendida. Portanto, descabe o pedido de indenização, uma 

vez que o agir do Estado foi de acordo com um serviço organizado e 

eficiente, não se verificando qualquer situação ensejadora de dano moral. 

Logo, a situação por que passa o autor não veio revestida, em momento 

algum, de fatos que indiquem abuso ou erro a gerar responsabilidade 

indenizatória. A parte autora preocupa-se somente em fazer supostas 

alegações que apenas evidenciam o seu descontentamento com o 

deslinde do processo. Assim, somente em casos de manifesta ilegalidade 

ocorrerá o erro judiciário, disposto no art. 5º, LXXV, da Constituição 

Federal, capaz de gerar dano extrapatrimonial a vítima. Nesse sentido: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO JURISDICIONAL. 

INOCORRÊNCIA. Segundo entendimento majoritário, somente é possível a 

responsabilização do Estado no exercício da jurisdição quando agir o 

julgador com dolo, fraude ou culpa grave, o que não se verifica no caso 

em apreço. Inaplicabilidade da responsabilidade objetiva em relação ao 

autor de um ato jurisdicional típico. Inteligência dos artigos 5°, LXXV, 37, § 

6°, da CF e artigo 133, do CPC. APELO IMPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70026077933, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Ary Vessini de Lima, Julgado em 23/04/2009) Diante de tais 

lineamentos, avaliando-se as provas e alegações dos autos, não há que 

se falar em indenização por atraso na regularização e entrega da 

documentação do veículo, uma vez que inexiste o juízo de convencimento 

a impor a condenação pretendida. Interpretar de forma diversa atentaria 

contra as normas e os princípios que regem o nosso ordenamento jurídico 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, 

por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nem honorários, conforme os artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018 Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 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, 30 

de maio de 2018. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto Em substituição 

legal

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Edital
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PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 

DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS DIREITO E 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EDITAL N. 006/2018-DF

O JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento na 

Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de setembro de 2008, da Resolução n. 

008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, torna público o gabarito 

definitivo para o Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado 

para estudantes dos cursos de nível superior em Direito e Tecnologia da 

Informação para a Comarca de Rondonópolis, conforme anexos I e II deste 

edital.

DO ANEXO I

As respostas numeradas de 01 a 40, referem-se a prova aplicada para os 

candidatos inscritos no processo seletivo para estágio curricular do curso 

de Direito, no dia 25.03.2018, na Faculdade Uniasselvi, localizada na Rua 

Arnaldo Estevão, 758-A, Centro, desta Comarca.

DO ANEXO II

As respostas numeradas de 01 a 40, referem-se a prova aplicada para os 

candidatos inscritos no processo seletivo para estágio curricular do curso 

de Tecnologia da Informação, no dia 25.03.2018, na Faculdade Uniasselvi, 

localizada na Rua Arnaldo Estevão, 758-A, Centro, desta Comarca.

DOS RECURSOS

No tocante ao recurso impetrado pelo candidato Gabriel Ribeiro dos Reis, 

houve deferimento parcial, resultando na anulação da questão nº 9 para 

as provas aplicadas aos estudantes dos cursos de nível superior em 

Direito e Tecnologia da Informação, e inalteração do gabarito das questões 

nº 30 e 31 da prova aplicada aos estudantes do curso de nível superior 

em Direito.

 Ante a anulação da questão nº 9 para as provas aplicadas aos 

estudantes dos cursos de nível superior em Direito e Tecnologia da 

Informação, a pontuação correspondente foi atribuída a todos os 

candidatos, independentemente de terem recorrido, nos termos do item 

8.6, do Edital nº 001/2018-DF.

Rondonópolis-MT, 18 de abril de 2018.

Francisco Rogério Barros, Juiz de Direito Diretor do Foro

 * Os Anexos I e II completos, encontram-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704612 Nr: 12589-52.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNEBER FRANCO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE ROCHA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MARTINS LEMOS - 

OAB:7376/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 12589-52.2011.811.0003 – Código 704612

ESPÉCIE: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: EUNEBER FRANCO RODRIGUES

PARTE RÉQUERIDA: ODETE ROCHA XAVIER

Executada: Odete Rocha Xavier, brasileira, portador do RG: 02106523 - 

SSP/MT e do CPF 173.957.551-20, atualmente lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Na qualidade de parte executada, por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito, para em quinze dias, cumprir a obrigação, 

efetuando o pagamento de R$ 74.711,33 (setenta e quatro mil setecentos 

e onze reais e trinta e três centavos), sob pena de em não o fazendo 

incidir a multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, isso nos termos da 

decisão de fl. 168.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc... Considerando a devolução das 

cartas de intimação de (fl.171; fl.173), com justificativa de “não 

procurado”, hei por bem em determinar a intimação da executada por edital 

(artigo 275, §2º, CPC), para que cumpra a obrigação, nos termos da 

decisão de (fls.168/verso). Prazo do edital é de (20) vinte dias. 

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista ao 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 17 de 

outubro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível".

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.

 Rondonópolis - MT, 30 de maio de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 291318 Nr: 5782-31.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAN-INDUSTRIA QUIMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BALDINE DE REZENDE, AMBIENTAL 

COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FERNANDO DE OLIVEIRA 

CARDOSO - OAB:164930/SP, JOÃO PÓPOLO NETO - OAB:205294/SP, 

MILENE DOS REIS MAIA - OAB:15994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO - PRAZO: 5 DIAS

AUTOS N. 5782-31.2002.811.0003 - Código 291318

ESPÉCIE: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MAN-INDUSTRIA QUIMICA LTDA

PARTE REQUERIDA: PEDRO BALDINE DE REZENDE e AMBIENTAL 

COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

INTIMANDO(A, S): Exequente: Man-Industria Química Ltda, CNPJ: 

44.465.854/0001- 09.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, PARA QUE NO PRAZO DE (5) CINCO DIAS, 

DÊ ANDAMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Rondonópolis - MT, 30 de maio de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 716989 Nr: 12396-03.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORINO RIBEIRO FILHO, SILVANA 

SATURNINA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SOARES 

DA SILVA JÚNOR - OAB:13.673/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12396-03.2012

Ação: Execução de Título Extrajudicial
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Exequente: Petrobras Distribuidora S.A.

Executados: Vitorino Ribeiro Filho e Silvana Saturnina Silva Ribeiro.

 Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.242/verso), verifica-se que os 

pedidos não dependem de autorização judicial, conforme disposto nos 

artigos 252 a 254, ambos do Código de Processo Civil, assim, devolvo os 

autos à escrivania para que expeça o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 1011 Nr: 849-30.1993.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANA MÁRCIA DO CARMO VIEIRA, ANA 

OZÉLIA DO CARMO, ADILA ARRUDA SAFI, ROSE VANIA DO CARMO 

VIEIRA, LUCILENE MARIA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA SANTO INACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, LUCILENE MARIA OLIVEIRA - OAB:5.296/MT, PABLO 

CORTEZ LOI - OAB:11152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B, LUIZ RENATO GARCIA DE CARVALHO - 

OAB:23.507 OAB/GO

 Intimação Da Advogada LUCILENE MARIA OLIVEIRA, para no prazo de 

três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718837 Nr: 14312-72.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA ALVES VALÉRIO, RINALDO DO AMARAL 

LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA DE ANDRADE 

MAZZETTO CRÓSIO - OAB:237.512 - OAB/S, MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15994, VIVIAN ROSSI M. DA COSTA - OAB:11813 MT

 Assim, pelo exposto, indefiro o pedido de (fls.245/246; fl.255).Por fim, 

intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

p r a z o  d e  ( 1 0 )  d e z  d i a s ,  r e q u e i r a  o  q u e  d e 

direito.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 30 de maio de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 411607 Nr: 7678-02.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE MENDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7678-02.2008

Ação: Execução de Título Executivo Judicial

Exequente: Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis.

Executada: Gislaine Mendes dos Santos.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.234/242), hei por bem em deferir 

parcialmente a pretensão, expedindo-se ofício à Companhia Paranaense 

de Energia – Copel, para que no prazo de (10) dez dias, forneça o 

endereço atual da executada.

Vindo aos autos, expeça-se o necessário.

Em sendo negativa a diligência, cumpram os demais termos da decisão de 

(fls.231/verso).

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 383026 Nr: 11226-06.2006.811.0003

 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: OLIVEIROS LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO SERGIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 454/2006

Ação: Rescisão de Contrato

Autor: Oliveiros Lopes da Silva.

Réu: Aparecido Sérgio da Silva.

Vistos, etc...

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não ingressou com 

pedido de execução do julgado até a presente data, requereu apenas e 

tão somente o cumprimento da busca e apreensão do veículo, deste modo, 

postergo a apreciação do pedido de (fls.142/144) e determino a intimação 

do autor, via sua bastante procuradora, para que no prazo de (5) cinco 

dias, cumpra o disposto no artigo 524 do Código de Processo Civil.

Vindo aos autos, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 761664 Nr: 14328-55.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE RODRIGUES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON CARLOS DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A, JOSIAS DIAS DA SILVA - OAB:

 Do advogado da parte requerida, para dar cumprimento ao disposto do 

artigo 455, §§ 1º e 2º do CCP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 295380 Nr: 9843-32.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FLAVIO MARRAS 

DOMINGUES - OAB:2350/AC, MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 5.958

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 9843-32.2002

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Daltro Edson dos Santos Damian.

Executado: Geraldo Pereira.

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fls.231/232) e o artigo 782, §3º do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713594 Nr: 8716-10.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIOMAR C. DE MORAES, LIOMAR CRUVINEL 

DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGUES MARIN - 

OAB:OAB/MS13674, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº8716-10/2012

Ação: Execução de Título Judicial

Exequente: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros 

S/A.

Executados: Liomar C. de Moraes e Outro.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome da parte executada (fl.140), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 405500 Nr: 1202-45.2008.811.0003

 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: ATAIDE RODRIGUES PASSOS, GENY SIRLEY 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES ELIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBIE BITENCOURT IANHES - 

OAB:5348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT, ILSON JOSE GALDINO - OAB:OAB/MT11554, 

JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT12105

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 75/2008

Ação: Reintegração de Posse

Autores: Ataíde Rodrigues Passos e Geny Sirley Barbosa.

Réu: Moisés Elias Silva.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios de (fls.100/101; fl.103; fl.104; fl.105; 

fls.106/107) e de (fls.109/110), hei por bem em deferir os pedidos 

formulados pela parte autora às (fls.109/110, alínea ‘a’), expedindo-se o 

necessário.

Cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação 

em (5) cinco dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 439729 Nr: 8396-28.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ROSA SOARES, MARIA ANTONINA PRATES 

DA FONSECA DE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO MENDES DA SILVA, VILMAR DE 

RESENDE, FRANCISCO LUCIO DE ABREU, ODERVAL RODRIGUES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141, ROBERVAL JESUS DE LACERDA - 

OAB:88560/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIMARA LEMOS DE 

CARVALHO CANDIDO - OAB:MT/6101, GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - OAB:MT/12.387

 Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ‘Ação Anulatória de Atos Jurídicos e Cancelamento de suas 

Matrículas c/c Perdas e Danos’, proposta por OSVALDO ROSA SOARES e 

MARIA ANTONINA PRATES DA FONSECA DE SOARES, com qualificação 

nos autos, em desfavor de LUIZ ANTONIO MENDES DA SILVA, VILMAR DE 

RESENDE e FRANCISCO LÚCIO DE ABREU, com qualificação nos autos, 

declarando nula a procuração lavrada no Livro nº 001, folha 45 e seu 

verso, perante o Serviço Notarial e Registral Oderval Rodrigues Dos 

Santos, do Distrito de Boa Vista, Rondonópolis-Mt, bem como, do 

substabelecimento, lavrado Livro nº 0010, folha 161, perante ao 4º 

Tabelionato de Notas e Privativo do Protesto de Títulos Aureo Candido da 

Costa, Rondonópolis-Mt. e, em consequência, declaro nula as Escrituras 

de Compra e Venda lavradas às fls. 39/40 no Livro Sequencial 5-J do 1º 

Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis-Mt., determinando a 

expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, 

para o fim de que seja efetuado o cancelamento da averbação Av. 4/4.668 

e registro R. 5/4.668, da matrícula nº 4.668.Condeno o réu e denunciados 

ao pagamento solidário das custas judiciais e honorários advocatícios que 

arbitro em 15% (quinze por cento) sob o valor atualizado da causa. 

Cumpra-se imediatamente o que restou determinado no último parágrafo da 

decisão de fls. 253.Transitada em julgado, não havendo pedido de 

cumprimento de sentença, e pagas as custas devidas, o que deve ser 

c e r t i f i c a d o ,  a r q u i v e - s e . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt., 30/maio/2.018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 405882 Nr: 1581-83.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO-SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO ANTONIO KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº1581-83/2008

Ação: Execução

 Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT.

Executado: Rogério Antonio Kulevicz.

 Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome da parte executada (fl.192), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 345025 Nr: 530-42.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANI MARMORI SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DE AVILA - 

OAB:DEFENSOR

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 530-42.2005

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Executado: Ivani Marmori Santos.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios de (fls.292/293; fls.294/298), não 

verifico nenhum elemento plausível para acolhê-los, haja vista que a 

exequente pugnou pela extinção do feito às (fls.283/284), ante a 

satisfação da obrigação pelo executado, requerendo a remessa dos autos 

ao arquivo, o que fora deferido pelo juízo, extinguindo-se o feito às 

(fls.285/verso), com trânsito em julgado, sem interposição de recurso 

(fl.287), portanto, configurada a coisa julgada, assim, indefiro.

Façam as baixas devidas e arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727376 Nr: 8257-71.2013.811.0003

 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: DONATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT5736O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8257-71.2013

Ação: Cobrança de Diferença de Seguro

Autor: Donato da Silva.

Ré: Companhia Excelsior de Seguros.

Vistos, etc...

Indefiro o pedido formulado pelo procurador do autor à (fl.166), ante a 

ausência de sustentáculo fático e jurídico e, via de consequência, 

determino o imediato cumprimento da decisão de (fl.165).

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 40946 Nr: 893-44.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACANA AUTO POSTO LTDA, ANTONIO LUIZ 

BORGES DE PAULA, JOAO LUIZ BORGES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 893-44.1996

Ação: Execução

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Bacana Auto Posto Ltda e Outros.

Vistos, etc...

Indefiro o pedido formulado pelo exequente à (fl.161), ante a ausência de 

sustentáculo fático e jurídico e, via de consequência, determino o imediato 

cumprimento da decisão de (fl.156, 4º parágrafo).

Após, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em (5) cinco dias 

e, em caso de inércia, cumpra-se a decisão de (fl.159).

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 793967 Nr: 11886-82.2015.811.0003

 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: RUDIMILA MAIARA VIEIRA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPESAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 19831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SALEK RUIZ - 

OAB:94.228 OAB/RJ

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11886-82.2015

Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais

Autora: Rudimila Maiara Vieira Porto.

Ré: Capesesp – Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores.

Vistos, etc...

RUDIMILA MAIARA VIEIRA PORTO, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de ‘Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais’ que moveu em desfavor de CAPESESP – CAIXA DE 

PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO 

NACIONAL DE SAÚDE, postulou às (fls.260/262), 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”.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 349 de 508



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.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719362 Nr: 396-34.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS 

LTDA - ME, SHYRLENE SOARES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SÉRGIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO RODRIGUES SILVEIRA 

- OAB:6930/GO

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 396-34.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executada: M M Indústria e Comércio de Roupas Ltda Me.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.208), hei por bem em deferir o 

pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de (60) 

sessenta dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente o exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 373610 Nr: 2006-81.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CARLOS BOTELHO MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 90/2006

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Bunge Fertilizantes S.A.

Executado: Edson Carlos Botelho Muniz.

Vistos, etc...

Cumpram os demais termos da decisão de (fl.147) e, desde já, autorizo a 

senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as diligências 

necessárias.

De outro lado, hei por bem em deferir o pedido de (fl.151), devendo o feito 

permanecer suspenso pelo prazo de (180) cento e oitenta dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente a exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429289 Nr: 11390-63.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTEMIX CONCRETO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITANA SERVICOS 

ESPECIALIZADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CURI - OAB:5038/MT, 

YANA GOMES CERQUEIRA - OAB:MT/5495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido formulado à (fl.106).Por fim, 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. Rondonópolis, 30 

de maio de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 733423 Nr: 13430-76.2013.811.0003

 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: SUZANA DE ALMEIDA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES CARVALHO DIAS, JOSE 

CARLOS ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 13430-76.2013

Ação: Usucapião

Autora: Suzana de Almeida Silva Lima.

Ré: Maria de Lourdes Carvalho Dias.

Vistos, etc...

Pelo que se verifica da certidão de (fl.79), a ré fora devidamente citada e 

não contestou a ação, bem como, os réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados.

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, dê-se vista ao Ministério Público e, ao depois, conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 777335 Nr: 5186-90.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA, FRANCISCO DE SALES HENRIQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT6848

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5186-90.2015

Ação: Ordinária Condenatória

Autor: Banco do Brasil S.A.

Réus: Objetiva Engenharia e Construções Ltda e Outro.

Vistos, etc...

 Analisando os termos dos petitórios de (fls.89/verso) e (fls.98/99), hei por 

bem em deferir o levantamento dos valores depositados à (fl.89v), com 

suas devidas correções, em favor dos procuradores dos réus, 

expedindo-se os competentes alvarás judiciais.

Cumprida a determinação supra e após feitas as anotações de estilo, 

arquive-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 765440 Nr: 22-47.2015.811.0003

 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: KEYLLA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 22-47.2015

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização

Autora: Keylla Rodrigues dos Santos.

Réu: Banco Bradescard S.A.

Vistos, etc...

 Analisando os termos dos petitórios de (fls.106/107) e (fls.136/137), hei 

por bem em deferir o levantamento dos valores depositados à (fl.107), 

com suas devidas correções, em favor da parte autora, expedindo-se os 

competentes alvarás judiciais.

Cumprida a determinação supra e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 761664 Nr: 14328-55.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE RODRIGUES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON CARLOS DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A, JOSIAS DIAS DA SILVA - OAB:

 .E, no caso, o empréstimo ocorreu no ano de 2009, sendo que a ação 

fora ajuizada no ano de 2014, portanto, dentro do prazo, razão pela qual 

não há que se falar em prescrição. Quanto a preliminar de inépcia da 

inicial, a mesma está intimamente ligada ao mérito, por isso, será analisada 

quando do exame da matéria de fundo.Defiro a produção da prova oral 

requerida pelo réu.Designo o dia 25 de junho de 2018, às 16:00 horas, 

para audiência de instrução e julgamento, e o faço com amparo no artigo 

357 do Código de Processo Civil.Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para as partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do 

artigo 357 do mesmo Estatuto Processual.Intimem-se.Cumpra-se de 

imediato.Roo-Mt, 30 de maio de 2018.- Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito 

da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 797196 Nr: 13186-79.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON TIAGO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 

18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 13186-79.2015

Ação: Indenização por Danos Morais

Autor: Gerson Tiago da Costa.

Ré: Claro S.A.

Vistos, etc...

Considerando os termos dos petitórios de (fls.106/111) e de (fl.113), bem 

como, compulsando detidamente os autos, verifica-se que o demonstrativo 

elaborado pela Senhora Contadora Judicial está correto, assim, hei por 

bem em HOMOLOGAR o cálculo de (fls.102/103), para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

 Ademais, defiro o levantamento dos valores depositados à (fl.108v), 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.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 803849 Nr: 15859-45.2015.811.0003

 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: RODRIGO HAUAGGE DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD COMERCIO SERVIÇO LOGISTICA E 

TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15859-45.2015

Ação: Monitória

Autor: Rodrigo Hauagge do Prado.
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Réu: MD Comércio, Serviço, Logística e Transporte Ltda.

 Vistos, etc...

RODRIGO HAUAGGE DO PRADO, via seu bastante procurador, na ação 

‘Monitória’, que move em desfavor de MD COMÉRCIO, SERVIÇO, 

LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, com qualificação nos autos, ingressou 

com o pedido de (fls.236/238), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Considerando que a parte ré fora devidamente citada (fl.234), não tendo 

realizado o pagamento e, também, não apresentado embargos, conforme 

informa a certidão de (fl.235), 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.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 445804 Nr: 986-79.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FREITAS DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 986-79.2011

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil.

Executado: Lindomar Freitas da Silva Me.

 Vistos, etc...

 Considerando os termos do petitório de (fls.95/96), hei por bem em 

acolher o pedido e, via de consequência, determino à secretaria que 

certifique o decurso do prazo da intimação do executado para cumprir a 

obrigação, nos termos do artigo 513, §3º do Código de Processo Civil.

Cumprida a determinação supra, intime-se a parte exequente, via seu 

bastante procurador, para que no prazo de (10) dez dias, traga aos autos 

demonstrativo de cálculo do débito atualizado, bem como, requeira o que 

de direito, após conclusos

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 813382 Nr: 693-36.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FRANCISCO GASPAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 693-36.2016

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executado: João Francisco Gasparoto.

 Vistos, etc...

HOMOLOGO o acordo de vontades de (fls.52/54), para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos.

Aguarde-se em cartório o cumprimento do acordo (03.05.2023), 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.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 398333 Nr: 11863-20.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO LEONARDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBEIRO DA SILVA, ENI CARVALHO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETE FATIMA RAMOS - 

OAB:OAB/MT6938, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº11863-20/2007

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fl.159 – item ‘3’) e o artigo 782, §3º do Código 

de Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

No tange ao pleito constante no item ‘5’ de (fl.159), hei por bem indeferir, 

eis que tal diligência compete à parte exequente e não ao Poder Judiciário.

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após 

conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 70337 Nr: 5905-68.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR APARECIDO GULLI, ROQUE WILLIANS 

VIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL
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Processo nº5905-68/1998

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias.

No mesmo diapasão, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio ‘RenaJud’, 

após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 393639 Nr: 7175-15.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERREIRA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVANIR RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº7175-15/2007

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias.

No mesmo diapasão, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio ‘RenaJud’, 

após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 767014 Nr: 905-91.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANALTO AUTO PEÇAS LTDA, MARILEIDE MILHOMEM 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDINILSON NUNES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO BATISTA DE SOUZA - 

OAB:6433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº905-91/2015

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 91277 Nr: 2649-83.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE WILLIANS VIOLA, VALDIR APARECIDO 

GULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº2649-83/1999

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 447892 Nr: 3071-38.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILEY APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SAMPAIO DE PAULA, ROSICLER 

SBEGHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LOUREDO FILHO - 

OAB:15840-0

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº3071-38/2011

Vistos, etc...

Nesta data fora desbloqueada a importância penhorada pelo convênio 

‘BacenJud’, eis que ínfima, assim, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 742731 Nr: 3716-58.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA&ITACARAMBY LTDA ME, LUCINEIDE 

NUNES DA SILVA, GRAZIELLE RODRIGUES ITACARAMBY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº3716-58/2014

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 
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manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 701034 Nr: 9012-66.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO COSMA, ZENAIDE TERESINHA 

VIZONAN COSMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº9012-66/2011

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 450319 Nr: 5499-90.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO, 

BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ester da Silva Manso Gomes - 

OAB:15101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/MT13242-A, 

JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº5499-90/2011

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 387162 Nr: 851-09.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR, LUCIANA 

PALMIERI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA PALMIERI PEREIRA - 

OAB:OAB MT 8064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº851-09/2008

Vistos, etc...

Nesta data fora desbloqueada a importância penhorada pelo convênio 

‘BacenJud’, eis que ínfima, assim, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 33740 Nr: 8426-88.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FLAVIO GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO MARTINS GONCALVES, VALDIR 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:27.323

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado dos autores, para no 

prazo legal manifestar-se nos autos requerendo o que de direito, em face 

da devolução da Carta Precatória de fls. 320/331.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 796648 Nr: 13020-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE RODRIGUES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE HEVEA BRASILIENSE LTDA, 

ESPÓLIO DE OSVALDO CORREA, CLEUZA BONATTO VOLPE, WALDYR 

ROSA ALVES, DIOMAR RODRIGUES MAGALHAES, RUBERVAL SILVEIRA 

VOLPE, ESPÓLIO DE MARIA CONCEIÇÃO CEZAR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:12517/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA COELHO - 

OAB:188.905/SP, LUIZ ALBERTO TEIXEIRA - OAB:138.374/SP

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do autor, Dr. Tales 

Passos de Almeida, para que proceda com as devidas diligências para 

renuncia de mandato, conforme preceitua o Código de Processo Civil, 

artigo 112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 447058 Nr: 2240-87.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR FERREIRA MARQUES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENA DE FREITAS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199, FERNANDA LIMA - OAB:186.247-OAB/SP, THIAGO 

NUNES DE OLIVEIRA MORAIS - OAB:OAB/SP225901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 Nos termos do parágrafo 4§ do art. 203 do CPC e do Provimento nº 
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56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar o (s) advogado(s) da 

PARTE AUTORA para em 05 (cinco) dias, comprovar nos autos a 

distribuição da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 723503 Nr: 4495-47.2013.811.0003

 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: RODRIGUES ROCHA &FERREIRA DE BREU LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS OLIVEIRA FRANCO E CIA LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:MT/11.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do parágrafo 4§ do art. 203 do CPC e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar o (s) advogado(s) da 

PARTE AUTORA para em 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos quanto 

a certidão negativa do oficial de justiça de fls. 90, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 849388 Nr: 11219-62.2016.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLEMOS LOGISTICA E TRANPOSTE LTA - 

EPP, DOUGLAS AUGUSTO LEMOS, TIAGO COELHO DE ALMEIDA, SILVIA 

SOARES DE OLIVEIRA ALMEIDA, KLEBER HENRIQUE LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL CARLETTO - 

OAB:OAB/PR 41782, MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB:OAB/PR 

35.659, MAURICIO SIDNEY FAZOLO - OAB:27473, ROGER ZANCO - 

OAB:OAB/PR 70666, WELLINGTON LIMA - OAB:71.768/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - 

OAB:6872/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos para intimação do advogado da parte requerida, para 

no prazo legal manifestar-se nos autos quanto aos Embargos de 

declaração de fls. 123/124.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 721805 Nr: 2826-56.2013.811.0003

 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: JOAO BATISTA DE LIMA, VERA ALVES SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS NOBREGA CUNHA, JOSIANE FADONI 

GATTI, VENILDO LOPES GALVAO, MADALENA VITORIA SILVEIRA 

ALVES, ESTHER DE LORENO PERIN, ARI PERIN, RODRIGO ALVES NETO, 

MARIA DA SILVEIRA ALVES, ANA CLARA HOFF GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Centro na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos 

do Provimento nº 7/2017 – CGJ. Encaminhando-se a guia e o comprovante 

do referido pagamento,  sendo fe i ta através do s i te 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 815609 Nr: 1429-54.2016.811.0003

 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: VANESSA LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:, FLAVIA ALMEIDA MOURA LATELLA - OAB:OAB/MG 

109.440, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:OAB/MG 63440

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos para intimação do advogado da parte requerida, para 

manifestar no prazo legal, quanto ao petitório de fls. 125/126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 772559 Nr: 3385-42.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KESLER JUSTINO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se quanto 

ao petitório de fl. 148/149, vez que houve o pagamento voluntario da 

obrigação por parte do réu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 794059 Nr: 11915-35.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SAVIO XAVIER TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 99, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 813443 Nr: 703-80.2016.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENILDO JUSTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 74, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 754773 Nr: 10195-67.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICIO RODRIGUES DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:12496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 80, no prazo de 

cinco dias.

2ª Vara Cível
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003536-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR JUNIOR BONFIM (EXECUTADO)

M J BONFIM - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003536-83.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: M J BONFIM - ME, 

MOACIR JUNIOR BONFIM Vistos etc. RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Nos moldes dos artigos 829 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, cite-se o Executado para os 

atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida, ou apresente embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 914 do CPC/15). 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 (art. 

829, §1º, CPC/15). Consigno que, nos termos do artigo 830 do CPC, se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo (§ 3°). Nos termos do art. 827 do CPC, fixo, 

de plano, os honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor da 

causa, 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. 

Defiro o disposto no art. 212, § 2º do Novo Código de Processo Civil, bem 

como a expedição da certidão de distribuição do feito para fins de registro 

nos cartórios de registro de bens, na forma do art. 828 do CPC/15, 

devendo a parte exequente comunicar a este Juízo as averbações 

efetivadas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua concretização. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 04 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009103-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALRINES RODRIGUES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009103-32.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALRINES RODRIGUES SANTOS REQUERIDO: COMPANHIA 

DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos etc. Diante do comparecimento 

espontâneo da demandada na audiência conciliatória realizada (ID 

13212078), torno sem efeito a decisão de ID 13122008. Intime-se a parte 

autora para apresentar réplica à contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 351 do Novo Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 04 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004002-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT0010081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004002-77.2018.8.11.0003. 

AUTOR: VANESSA SILVA PINHEIRO RÉU: UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA ajuizada por 

VANESSA SILVA PINHEIRO, representada por ANILDO DE BARROS 

PINHEIRO, em desfavor UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA, devidamente qualificados nos autos. A autora 

alega, em síntese, que é segurada da Requerida, sendo portadora do 

Plano UNIMED Plus Empresarial Enfermaria, registrado pelo código do 

beneficiário n. 0139.3092000341315, com origem no contrato número 

3092. Aduz que é portadora de paralisia cerebral tetraplegia não 

deambuladora (C.I.D. G80.0) tendo como recomendação médica o 

tratamento Pediasuit (fisioterapia com estimulação motora global e 

estimulação de apoio), de modo contínuo. Sustenta que, em função da 

patologia, a requerente, atualmente com 12 (doze) anos de idade, 

apresenta dificuldades na sustentação cervical, em rolar, se arrastar, 

manter-se em pé, dentre outras limitações. Assevera que, consoante 

avaliação fisioterapêutica, o tratamento Protocolo Pediasuit é indicado e, 

portanto, capaz de promover a melhoria nas disfunções existentes. Relata 

que a Requerida se propôs a custear parcialmente o tratamento, ou seja, a 

Requerente teria que arcar com o correspondente ao percentual de 30% 

(trinta por cento) do custeio do tratamento em coparticipação, o que não 

foi aceito pela demandante. Ressalta que a requerida teria informado a 

recusa em disponibilizar o tratamento teria se dado em virtude da alegação 

“de que o método recomendado pelo médico não consta no rol de 

procedimentos de cobertura mínima obrigatória definido pela Agência 

Nacional de Saúde”. Por conta de tais fatos, pleiteia a requerente a 

concessão da tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida 

custeie integralmente o tratamento Protocolo Pediasuit à demandante. 

Apresenta pedidos de natureza final e junta documentos. Era o que cabia 

relatar. Analisando os autos, verifico que a parte autora deixou de acostar 

ao feito o contrato celebrado entre as partes, limitando-se a juntar o aditivo 

referente ao serviço adicional de cobertura para Pediasuit (ID 13453396) e 

termo de ciência de coparticipação (ID 13453536), dificultando a análise, 

por este juízo, das cláusulas contratuais pactuadas, dos tratamentos 

previstos e regime de contratação. Assim, determino que a parte autora 

anexe aos autos o contrato entabulado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321 CPC/15). Demais disso, a fim de 

melhor subsidiar a análise do pedido liminar apresentado, notadamente em 

face de eventual contratação do plano em regime de coparticipação e/ou 

ausência de previsão contratual para o tratamento postulado, entendo por 

bem, previamente à apreciação do pedido de tutela de urgência, 

determinar a intimação da parte requerida para se manifestar sobre 

aludida pretensão, sem prejuízo da posterior abertura do prazo para 

contestar (em seguida à audiência de conciliação a ser oportunamente 

designada, nos termos do CPC/2015). Assim, intime-se a parte 

demandada, PELA VIA POSTAL, para se manifestar especificamente 

sobre o pedido liminar, em 10 (dez) dias. Tudo cumprido, conclusos para 

análise do pedido de tutela de urgência e demais deliberações. Às 

providências. RONDONÓPOLIS, 4 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004051-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

POMAR - POMAR CENTRAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. BALKE & BALKE 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 
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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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 893827 Nr: 3080-53.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE DA SILVA MANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL MONTE LIBANO PALACE LTDA, 

ESPÓLIO DE ACRAM BADIH DIB, SANDRA VIEIRA ALVES DIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº3080-53/2018

Ação: Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica

Autora: Dulce da Silva Mano.

Réus: Hotel Monte Líbano Palace Ltda e Outros.

Vistos, etc.

DULCE DA SILVA MANO, com qualificação nos autos, propôs o presente 

“Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica” em desfavor de 

HOTEL MONTE LÍBANO PALACE LTDA, ESPÓLIO DE ACRAM BADIH DIB e 

SANDRA VIEIRA ALVES DIB, com qualificação nos autos, vieram-me os 

autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

C o n s i d e r a n d o  q u e  n o  f e i t o  e x e c u t i v o  e m  a p e n s o 

nº12325-26.1997.811.0003 (Código – 63739) fora recebi o presente 

Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, não há outro 

caminho a ser trilhado a não ser sua extinção sem julgamento de mérito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente “Incidente de 

Desconsideração da Personalidade Jurídica” promovido por DULCE DA 

SILVA MANO, com qualificação nos autos, em desfavor de HOTEL MONTE 

LÍBANO PALACE LTDA, ESPÓLIO DE ACRAM BADIH DIB e SANDRA 

VIEIRA ALVES DIB, com qualificação nos autos, e o faço com amparo nos 

artigos 321, parágrafo único c/c 485, I e VI, do Código de Processo Civil.

Custas pela autora.

Transitada em julgada, o que deve ser certificado, façam as anotações de 

estilo, e, após arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito,

em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 33733 Nr: 8414-74.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FLAVIO GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU WELFER, EDI CHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Processo nº8414-74/1995

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito,

em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 449032 Nr: 4212-92.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE OLIVEIRA ME, LUCIANA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal, vez que os veículos constantes 

da pesquisa via Sistema RENAJUD (fls. 87/88) possuem restrições, 

impossibilitando, assim, a expedição de mandado de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 452420 Nr: 7599-18.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISSÃO FRANCISCANA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - MIFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANATALICIO VILAMAIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GAVIOLI - 

OAB:10194/MT, GUSTAVO P. S. NAHSAN - OAB:11.867/MT, SAVIO 

DANILO LOPES LEITE - OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO MORAES - 

OAB:4732/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora acerca da r. 

Decisão de fls. 138 e certidão de fls. 140, bem como das informações de 

fls. 139, devendo, para tanto, requerer o que entender de direito, no prazo 

legal, vez que os veículos constantes da pesquisa via Sistema RENAJUD 

(fls.) possuem restrições, impossibilitando, assim, a expedição de 

mandado de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 708587 Nr: 3450-42.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, MANIFESTAR acerca da r. Decisão de fls. 127/129, 

bem como requerer o que entender de direito no tocante às informações 

de fls. 130, vez que os veículos constantes da pesquisa via Sistema 

RENAJUD (fls.130) possuem restrições, impossibilitando, assim, a 

expedição de mandado de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 295871 Nr: 10393-27.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VALLEE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ HENRIQUE BARCELOS NETO - ME, 

BRAZ HENRIQUE BARCELOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal, vez que o veículo constante da 

pesquisa via Sistema RENAJUD (fls. 336) possui restrição, 

impossibilitando, assim, a expedição de mandado de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 416423 Nr: 12052-61.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA CLAUDINE PEREIRA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal, vez que os veículos constantes 

da pesquisa via Sistema RENAJUD (fls. 139) possuem restrições, 

impossibilitando, assim, a expedição de mandado de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 281428 Nr: 4863-76.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEN SERVICOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ARANTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT/9899, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ermiro Ghisleni Rosa - 

OAB:5.198/MT, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal, vez que o veículo constante da 

pesquisa via Sistema RENAJUD (fls.) possui restrição, impossibilitando, 

assim, a expedição de mandado de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 821733 Nr: 3519-35.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATYELLEN DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURÉLIO VITÓRIA M., AURÉLIO VITÓRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYLSON DOS SANTOS TORRES 

- OAB:15706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal, vez que os veículos constantes 

da pesquisa via Sistema RENAJUD (fls. 49) possuem restrições, 

impossibilitando, assim, a expedição de mandado de penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 773077 Nr: 3603-70.2015.811.0003

 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: NIFODII RIJKOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONSANTO DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD KHALIL ZAHER - 

OAB:4778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:309.229/SP, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP

 Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS ajuizada por NIFODII RIJKOFF em 

desfavor de MONSANTO DO BRASIL LTDA., ambos qualificados nos 

autos ora em exame. [..] . Diante do acima exposto, e por tudo mais que 

dos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido do requerente, DECLARANDO a inexistência do 

débito em questão nos autos, com a definitiva exclusão do nome do autor 

dos órgãos de restrição ao crédito, bem como a consequente 

desobrigação de pagamento do débito em debate na inicial, que ensejou a 

negativação do nome do autor. Consoante os parâmetros de razoabilidade 

e proporcionalidade, entendo ser adequada e suficiente ao caso a 

CONDENAÇÃO da requerida ao pagamento, ao autor, a título de danos 

morais, do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigido 

monetariamente a partir desta data até o dia do efetivo pagamento, 

acrescido de juros legais impostos da data do evento danoso 

(negativação indevida). CONDENO a requerida ao pagamento das 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do Novo CPC. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 447988 Nr: 3167-53.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCRIS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal, vez que os veículos constantes 

da pesquisa via Sistema RENAJUD (fls.) possuem restrições, 

impossibilitando, assim, a expedição de mandado de penhora, BEM COMO 

manifestar acerca da certidão de fls. 76.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 775420 Nr: 4393-54.2015.811.0003

 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: FATIMA DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI CASTILHO SOARES, NELSON 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:MT/9699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

EDSON RITTER - OAB:OAB/MT15465

 Vistos etc. Em face da ausência da parte ré VALDECI CASTILHO 

SOARES, e considerando que, conforme Portaria 184/2018, da r. Diretoria 

do Fórum desta Comarca, somente é possível a realização das audiências 

nesta data em caso de comparecimento espontâneo de todos os litigantes, 

redesigno o ato para o dia 05 de setembro de 2018, às 13h. Intime-se o 

demandado ausente. Saem os presentes intimados, inclusive as 

testemunhas presentes nesta oportunidade. DEFIRO o prazo de 05 (cinco) 

dias para juntada de substabelecimento pelo procurador da parte autora 

neste ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 739401 Nr: 1588-65.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANE AVELINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENÍCIO AVELINO SANTOS - 

OAB:15.525/MT, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 

5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MG-93274, LEONARDO BRAZ DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MG 76.653,  MONICA CRISTINA FELIZARDO 

VASCONCELLOS - OAB:13237/B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO os procuradores das partes acerca da r. 

Sentença de fls. 133/135.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 427902 Nr: 10110-57.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RODRIGUES DA CUNHA, RENATO 

RODRIGUES DA CUNHA, LUCIENE MOREIRA RODRIGUES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que estes autos estão suspensos pelo prazo de 10 (dez) dias, 

conforme pedido da parte autora de fls. 193.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 416423 Nr: 12052-61.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA CLAUDINE PEREIRA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido apresentado no sentido de que este Juízo diligencie, por 

meio do sistema eletrônico disponível (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 novo, impulsione-se o feito, procedendo-se à 

expedição de ofício ao SPC. Em caso negativo, abra-se vista à parte 

autora para que requeira o que entender de direito em 30 (trinta) dias.

Defiro o requerimento contido no item 2 de fls. 135, determinando a 

pesquisa junto ao sistema RENAJUD sobre a existência de veículos em 

nome da parte executada, bem como a inserção da restrição pretendida, 

caso localizados bens desembaraçados, conforme art. 835, IV, do 

CPC/15.

 Em caso de busca positiva, intime-se a parte exequente para que informe 

a localização do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a 

efetivação da penhora, nos termos do artigo 839 do CPC/15, sob pena de, 

no silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Em caso negativo, intime-se a parte exequente para que indique bens 

passíveis de penhora, também no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de, 

no silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 452420 Nr: 7599-18.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISSÃO FRANCISCANA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - MIFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANATALICIO VILAMAIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GAVIOLI - 

OAB:10194/MT, GUSTAVO P. S. NAHSAN - OAB:11.867/MT, SAVIO 

DANILO LOPES LEITE - OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO MORAES - 

OAB:4732/MT

 Vistos etc.

Primeiramente, determino a pesquisa junto ao sistema RENAJUD sobre a 

existência de veículos em nome da parte executada, bem como a inserção 

da restrição pretendida, caso localizados bens desembaraçados, 

conforme art. 835, IV, do CPC/15.

 Em caso de busca positiva, intime-se a parte exequente para que informe 

a localização do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a 

efetivação da penhora, nos termos do artigo 839 do CPC/15, sob pena de, 

no silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Em caso negativo, DEFIRO a busca de bens por meio de INFOJUD, 

conforme os termos do artigo 835, II a XIII, do CPC/2015, 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.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 449032 Nr: 4212-92.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE OLIVEIRA ME, LUCIANA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 Vistos etc.

Defiro o requerimento retro, determinando a pesquisa junto ao sistema 

RENAJUD sobre a existência de veículos em nome da parte executada, 

bem como a inserção da restrição pretendida, caso localizados bens 

desembaraçados, conforme art. 835, IV, do CPC/15.

 Em caso de busca positiva, intime-se a parte exequente para que informe 

a localização do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a 

efetivação da penhora, nos termos do artigo 839 do CPC/15, sob pena de, 

no silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Em caso negativo, intime-se a parte exequente para que indique bens 

passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de, no 

silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 739783 Nr: 1834-61.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO MAURO DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de requisição de informações junto à Secretaria da Receita 

Federal, acerca do CPF 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 318947 Nr: 6923-51.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENAGRI-EMPRESA NACIONAL DE AVIACAO AGRICOLA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTONIO FELKI 

KUMMEL - OAB:RS/30717, RENATA LIMA GONCALVES - 

OAB:SP/25267-8, RICARDO VOLLBRECHT - OAB:39.143 RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 Vistos etc.

Defiro o requerimento retro, determinando a pesquisa junto ao sistema 

RENAJUD sobre a existência de veículos em nome da parte executada, 

bem como a inserção da restrição pretendida, caso localizados bens 

desembaraçados, conforme art. 835, IV, do CPC/15.

 Em caso de busca positiva, intime-se a parte exequente para que informe 

a localização do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a 

efetivação da penhora, nos termos do artigo 839 do CPC/15, sob pena de, 

no silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Em caso negativo, DEFIRO a busca de bens por meio de INFOJUD, 

conforme os termos do artigo 835, II a XIII, do CPC/2015, 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.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 438946 Nr: 7613-36.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNEI CABRAL MACHADO, LUIZ RENATO ALVES 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SAMARITANO DE MINEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VASCO REZENDE SILVA - 

OAB:9592/GO

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para se manifestar, no prazo 

legal, sobre a correspondência de fls. 139, verso, vez que a mesma foi 

recebida por pessoa diversa de seu destinatário, qual seja: parte autora 

Luiz Renato Alves Ferreira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 776761 Nr: 4950-41.2015.811.0003

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO ESPIRITO SANTO NINA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora da sentença de fls. 49, cujo teros é o 

seguinte: "Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora, devidamente intimada para conferir 

prosseguimento no feito, deixou transcorrer o prazo “in albis” (fls. 46), 

estando os autos indevidamente paralisados há mais de um ano. De igual 

modo, tentada sua intimação pessoal, esta restou inexitosa, conforme se 

vê às fls. 47-verso. É o que merece registro. Fundamento e decido. 

Considerando que a parte requerente 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. 

Determino a baixa de eventual restrição efetuada sobre o bem. 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 Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 744095 Nr: 4415-49.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMN SERVICOS DE ENGENHARIA E 

CONSTRUCOES LTDA]

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSY ANNE MENEZES 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:10070/MT, RAQUEL GIANELLI - 

OAB:15820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADIA INTAKLI GIFFONI - 

OAB:101113, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 NTIMAÇÃO do patrono da parte REQUERIDA para RETIRAR a carta 

precatória DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA expedida para a devida 

DISTRIBUIÇÃO E CUMPRIMENTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 434340 Nr: 3006-77.2010.811.0003

 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: PANAGON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE CRISTINA DE JESUS OYAKAWA, 

JOSE HENRIQUE MENEZES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO A ALVES FERREIRA - 

OAB:MT/8102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 Vistos etc.

Defiro o pleito de fls. 154/155.

No mais, defiro o requerimento de fls. 148, determinando a pesquisa junto 

ao sistema RENAJUD sobre a existência de veículos em nome da parte 

executada, bem como a inserção da restrição pretendida, caso 

localizados bens desembaraçados, conforme art. 835, IV, do CPC/15.

 Em caso de busca positiva, intime-se a parte exequente para que informe 

a localização do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a 

efetivação da penhora, nos termos do artigo 839 do CPC/15, sob pena de, 

no silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Em caso negativo, intime-se a parte exequente para que indique bens 

passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de, no 

silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Indefiro o pedido de nova pesquisa via Bacenjud, haja vista que referida 

diligência foi realizada recentemente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 763565 Nr: 15151-29.2014.811.0003

 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 S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXCLUSIVA TERRAPLANAGEM 

TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C N RIBEIRO - 

OAB:MT/12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:MT/5308 

- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 INTIMANÇÃO do procurador da parte autora, para impugnar a 

Contestação de folhas nº76/78, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 398335 Nr: 11865-87.2007.811.0003

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOAQUIM LOPES, SILVINA LOPES DA SILVA, 

JOSE LOPES SOBRINHO, MARIA LOPES DE OLIVEIRA, LAURINDO LOPES 

SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNAIDES APARECIDA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT

 Vistos etc.

CHAMO O PROCESSO À ORDEM.

Os autores alegam, na inicial da ação de prestação de contas ajuizada 

ainda no ano de 2007, que são “parentes e herdeiros” da senhora falecida 

FRANCISCA MARIA LOPES, cuja curadora era a demandada. Daí ressairia 

seu interesse processual em ajuizar esta demanda de prestação de 

contas (teriam o direito de exigi-las, segundo alegam).

A ré, todavia, sustenta que não são os demandantes herdeiros e nem 

parentes da falecida. Afirma, inclusive, que os valores pertinentes às 

contas da interditada por quem era responsável foram repassados à sua 

filha, esta sim herdeira da de cujus, in casu.

Desse modo, de maneira a aferir a eventual legitimidade ativa dos autores, 

e tendo em vista, especialmente, a vedação a que seja proferida decisão 

surpresa, em atendimento ao que dispõe o artigo 10 do CPC/2015 (“o juiz 

não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a 

respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se 

manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de 

ofício”), determino sejam intimados os requerentes para que, por meio de 

seu procurador, esclareçam, cada um, a que título seriam herdeiros da 

falecida Francisca, comprovando-o documentalmente e informando se 

aquela tinha ou não filhos, e se não é verdadeira a informação da ré de 

que a falecida era mãe de CELSINA LOPES SANTOS DA SILVA (fls. 87). 

Prazo: 10 (dez) dias.

A seguir, imediatamente conclusos para sentença.

Cumpra-se com urgência, observando que se trará de processo incluído 

na Meta 02/CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 702408 Nr: 10386-20.2011.811.0003

 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: TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO VERDE LTDA, 

JACKSON SPIERING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIANY DE PAULA - 

OAB:349-B/RO

 Vistos etc.

Considerando o teor da certidão retro, e que a última manifestação da 

parte autora nos autos data de 2015, intime-se a parte autora para 

requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, OBSERVANDO QUE SE TRATA DE 

PROCESSO INCLUÍDO NA META 02/CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 765978 Nr: 367-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MENDES DE SOUZA, MANOEL EDSON DA 

SILVA LIMA, SANDRAMAISA DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/TM14176A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:OAB 17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:MT/11.230 - B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMANDO o 

procurador da parte autora para que, no prazo legal, MANIFESTE acerca 

do petitório de fls. 77/78.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002630-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUIZ VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO)

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002630-93.2018.8.11.0003. 

AUTOR: WASHINGTON LUIZ VIANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT ajuizada por WASHINGTON LUIZ VIANA 

em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

ambos devidamente qualificados na exordial. Recebo a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

da Lei 13.105/15. Considerando que é de conhecimento deste juízo que as 

Seguradoras não celebram acordos sem prévia realização de perícia 

médica, deixo, por ora, de designar audiência de conciliação neste feito. 

Desse modo, aguarde-se a adequação da pauta para a inclusão desta 

demanda em mutirão oportunamente designado por este juízo para essa 

finalidade. Cite-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contestar a ação, impulsionando o feito em seguida. Expeça-se o 

necessário. RONDONÓPOLIS, 04 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002612-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVINO OLIVEIRA OAB - MT0016922A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002612-72.2018.8.11.0003 

REQUERENTE: LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Trata-se de pedido de Liquidação de 

Sentença ajuizado por LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA em desfavor de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, com base na sentença proferida na Ação 

Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita perante o Juízo da 

2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. A sentença proferida na 

Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, dentre outras questões, 

estabeleceu que: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos 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 99 Telexfree; 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 99 Telexfree; 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 total a receber, na proporção 

US$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 da 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 montante 

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). (...)” (grifei) Essa liquidação de sentença se processará por 

arbitramento, haja vista a natureza do objeto da liquidação, que é o 

recebimento de quantia a ser apurada, conforme artigo 509, inciso I, parte 

final, do Código de Processo Civil de 2015, que assim dispõe: “Art. 509 - 

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

(...) I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, 

convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da 

liquidação;”. Assim, recebo a inicial, eis que preenche os requisitos do art. 

319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Indefiro eventual 

pedido de tutela de urgência no sentido da reserva de valores junto à ação 

originária desta liquidação, haja vista que, conforme deliberações acima, 

impõe-se, previamente a providência desta natureza, a apresentação de 

documentos pelos litigantes, notadamente para se chegar ao valor 

ocasionalmente devido pelos demandados à parte requerente. Desse 

modo, entendo ausentes os requisitos legais ensejadores de medida que 

seja postulada nesse sentido, ao menos por ora. Cite-se a parte requerida. 

Intimem-se as partes para apresentação de todos os documentos 

elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos no art. 510, CPC/15. 

Consigno que é imprescindível que o requerente comprove vínculo com a 

empresa requerida (boletos e comprovantes de pagamento para aquisição 

dos Kits/contas) e valor investido, com o abatimento de qualquer valor 

percebido a título de lucro (extratos bancários), sob pena de indeferimento 

do pedido. A seguir, conclusos para eventual nomeação de perito ou 

decisão de plano, conforme o caso. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

RONDONÓPOLIS, 04 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003717-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES OAB - MT14334/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003717-84.2018.8.11.0003. 

AUTOR: ADAO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT ajuizada por 

ADAO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO em desfavor de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, ambos devidamente qualificados 

na exordial. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e 

não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Considerando que 

é de conhecimento deste juízo que as Seguradoras não celebram acordos 

sem prévia realização de perícia médica, deixo, por ora, de designar 

audiência de conciliação neste feito. Desse modo, aguarde-se a 

adequação da pauta para a inclusão desta demanda em mutirão 

oportunamente designado por este juízo para essa finalidade. Cite-se a 

parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a ação, 

impulsionando o feito em seguida. Expeça-se o necessário. 

RONDONÓPOLIS, 04 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003757-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY PEREIRA REIS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003757-66.2018.8.11.0003. 

AUTOR: WANDERLEY PEREIRA REIS JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT ajuizada por 

WANDERLEY PEREIRA REIS JUNIOR em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados na 

exordial. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Considerando que é de 

conhecimento deste juízo que as Seguradoras não celebram acordos sem 

prévia realização de perícia médica, deixo, por ora, de designar audiência 

de conciliação neste feito. Desse modo, aguarde-se a adequação da 

pauta para a inclusão desta demanda em mutirão oportunamente 

designado por este juízo para essa finalidade. Cite-se a parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a ação, impulsionando o 

feito em seguida. Expeça-se o necessário. RONDONÓPOLIS, 04 de junho 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003918-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LURDILENE FURTADO BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003918-76.2018.8.11.0003. 

AUTOR: LURDILENE FURTADO BORGES RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT ajuizada por LURDILENE FURTADO 

BORGES em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, ambos 

devidamente qualificados na exordial. Recebo a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 

13.105/15. Considerando que é de conhecimento deste juízo que as 

Seguradoras não celebram acordos sem prévia realização de perícia 

médica, deixo, por ora, de designar audiência de conciliação neste feito. 

Desse modo, aguarde-se a adequação da pauta para a inclusão desta 

demanda em mutirão oportunamente designado por este juízo para essa 

finalidade. Cite-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contestar a ação, impulsionando o feito em seguida. Expeça-se o 

necessário. RONDONÓPOLIS, 04 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003933-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIANO AUGUSTO FERNANDES NETO (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):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003933-45.2018.8.11.0003. 

AUTOR: FLORIANO AUGUSTO FERNANDES NETO RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT ajuizada por 

FLORIANO AUGUSTO FERNANDES NETO em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, ambos devidamente 

qualificados na exordial. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos 

do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. 

Considerando que é de conhecimento deste juízo que as Seguradoras não 

celebram acordos sem prévia realização de perícia médica, deixo, por ora, 

de designar audiência de conciliação neste feito. Desse modo, aguarde-se 

a adequação da pauta para a inclusão desta demanda em mutirão 

oportunamente designado por este juízo para essa finalidade. Cite-se a 

parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a ação, 

impulsionando o feito em seguida. Expeça-se o necessário. 

RONDONÓPOLIS, 04 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003580-05.2018.8.11.0003

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:

ANTONIO FABRICIO ALEXANDRINO MARTINS (RÉU)

REGINA VALERIA CARDOSO SILVA ALEXANDRINO (RÉU)

A F A MARTINS & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003580-05.2018.8.11.0003. 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: A F A MARTINS & CIA LTDA - ME, 

REGINA VALERIA CARDOSO SILVA ALEXANDRINO, ANTONIO FABRICIO 

ALEXANDRINO MARTINS Vistos etc. RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Expeça-se mandado para que 

o requerido, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento do débito em 

questão e dos honorários advocatícios, que fixo em 5% do valor atribuído 

à causa (art. 701 do CPC/15), ou apresente embargos à ação monitória 

(art. 702 do CPC/15). Faça constar no mandado que, se no referido prazo, 

não efetuar o pagamento ou oferecer embargos, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial (art. 701, § 2, do CPC/15). Consigno que o 

réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo legal (art. 701, § 1º, do CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 04 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003375-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERES LEDA DE ALMEIDA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003375-73.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: IZAURA MARIA DA SILVA REQUERIDO: CERES LEDA DE 

ALMEIDA RIBEIRO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS ajuizada por 

IZAURA MARIA DA SILVA em desfavor de CERES LEDA DE ALMEIDA 

RIBEIRO, ambos devidamente qualificados na exordial. Recebo a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 

330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

da Lei 13.105/15. Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, 

designo o dia 14 de agosto de 2018, às 09h, para audiência de 
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conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 04 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003598-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO)

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR BORGES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003598-26.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA EXECUTADO: JOAO 

VICTOR BORGES DE OLIVEIRA Vistos etc. RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Nos moldes dos 

artigos 829 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, cite-se o 

Executado para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida, ou apresente embargos à execução 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 do CPC/15). 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 (art. 829, §1º, CPC/15). Consigno que, nos termos do artigo 

830 do CPC, se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo (§ 3°). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo, de plano, os honorários advocatícios de 

dez por cento sobre o valor da causa, 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. Defiro o disposto no art. 212, § 2º do Novo 

Código de Processo Civil, bem como a expedição da certidão de 

distribuição do feito para fins de registro nos cartórios de registro de 

bens, na forma do art. 828 do CPC/15, devendo a parte exequente 

comunicar a este Juízo as averbações efetivadas, no prazo de 10 (dez) 

dias, a contar de sua concretização. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 04 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003853-81.2018.8.11.0003

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:

CLEITON FERREIRA DE MORAES (EXECUTADO)

TRANS FERREIRA TRANSPORTES LTDA ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003853-81.2018.8.11.0003 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: TRANS FERREIRA 

TRANSPORTES LTDA ME - ME, CLEITON FERREIRA DE MORAES Vistos 

etc. RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Nos moldes dos artigos 829 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil, cite-se o Executado para os atos desta ação, a fim de 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, ou 

apresente embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 do 

CPC/15). 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 (art. 829, §1º, CPC/15). Consigno que, 

nos termos do artigo 830 do CPC, se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (§ 3°). 

Nos termos do art. 827 do CPC, fixo, de plano, os honorários advocatícios 

de dez por cento sobre o valor da causa, 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. Defiro o disposto no art. 212, § 2º 

do Novo Código de Processo Civil, bem como a expedição da certidão de 

distribuição do feito para fins de registro nos cartórios de registro de 

bens, na forma do art. 828 do CPC/15, devendo a parte exequente 

comunicar a este Juízo as averbações efetivadas, no prazo de 10 (dez) 

dias, a contar de sua concretização. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 04 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003531-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALNICIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOEME GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003531-61.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: VALNICIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA EXECUTADO: NOEME 

GOMES DA SILVA Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença ajuizado por VALNICIO DE SOUZA TEIXEIRA em desfavor de 

NOEME GOMES DA SILVA. Analisando os autos, verifico que o autor 

noticia o descumprimento de acordo homologado pelo Juízo da Primeira 

Vara de Família e Sucessões desta comarca, nos autos da ação de 

divórcio litigioso de n. 1004050-70.2017.811.0003, postulando o 

cumprimento da referida sentença. Desse modo, verifico que é da Primeira 

Vara de Família e Sucessões a competência para solucionar o conflito, 

haja vista que se insere na competência daquela a análise do pedido de 

cumprimento de sentença apresentado. Posto isso, e sem maiores 

delongas, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para o 

julgamento do presente feito, razão pela qual DECLINO da competência 

jurisdicional em favor do Juízo da Primeira Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca, para onde determino a redistribuição destes autos, com 

as nossas homenagens e providências legais necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 04 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004051-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

POMAR - POMAR CENTRAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004051-21.2018.8.11.0003 

EXEQUENTE: POMAR - POMAR CENTRAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO 

LTDA EXECUTADO: R. BALKE & BALKE LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA de NATUREZA CAUTELAR (ARRESTO) ajuizado por 

POMAR CENTRAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA em desfavor de 

CCONDE SUPERMERCADOS LTDA, ambos devidamente qualificados nos 
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autos. A exequente alega, em síntese, que é comercializadora de 

hortifrutigranjeiros e que, há algum tempo, vinha vendendo seus produtos 

à Executada (R. BALKE E BALKE LTDA ME “SUPERMERCADO 

SUPERMAIS” – atualmente denominada de CCONDE SUPERMERCADOS 

LTDA), estabelecida nesta cidade. Aduz que as transações comerciais 

havidas entre os litigantes vinham se dando na modalidade a prazo, 

adimplidas por meio de cheques pré-datados. Contudo, afirma que a partir 

do mês de abril/2018, a Executada passou a deixar de adimplir com suas 

obrigações financeiras junto à Exequente, tendo acumulado dívida no 

montante de R$ 325.414,96 (trezentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e 

catorze reais e noventa e seis centavos). Sustenta que aludidos títulos 

restaram devolvidos pelo banco sacado com espeque nas alíneas 11 e 12 

(insuficiência de fundos – 1.ª e 2.ª devolução). Ressalta que as 

informações constantes no banco de dados dos órgãos restritivos de 

crédito demonstram que a Executada possui inúmeras restrições e 

protestos, cujas pendências ultrapassam R$320.000,00 (trezentos e vinte 

mil reais). Assevera que a Executada vem ocultando valores recebidos 

diariamente em seu estabelecimento, uma vez que o cupom de venda 

resta emitido em nome da R. Balke & Balke Ltda (antiga razão social) e o 

comprovante de transação do cartão utilizado para pagamento tem sido 

emitido em nome de CHRISTIAN CONDE (atual proprietário da empresa). 

Relata, portanto, que a Executada vem desviando/escondendo os créditos 

decorrentes das transações diárias havidas no supermercado, no intento 

de se furtar ao adimplemento de suas obrigações. Por conta de tais fatos, 

postula a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, 

consistente no arresto de mercadorias na sede da Executada, até o valor 

de R$329.394,61 (trezentos e vinte e nove mil, trezentos e noventa e 

quatro reais e sessenta e um centavos), com a consequente remoção dos 

bens, nomeando a Exequente como fiel depositária. Apresenta pedidos de 

natureza final e junta documentos. Era o que tinha a relatar. FUNDAMENTO 

E DECIDO. RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e 

não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código 

de Processo Civil). Passo à análise do pedido liminar. Conforme disposição 

do artigo 297 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz poderá 

determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da 

tutela provisória. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de 

Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. Por sua vez, o artigo 301 do Novo Código de Processo Civil traz um 

rol exemplificativo de situações que objetivam o acautelamento do direito: 

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada 

mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto 

contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito.” A probabilidade do direito alegado pela exequente 

se consubstancia na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem 

como nos documentos acostados aos autos, os quais demonstram que a 

demandante é credora da executada, em virtude de inúmeros cheques 

devolvidos por insuficiência de fundos, que perfazem a importância 

atualizada de R$329.394,61 (trezentos e vinte e nove mil, trezentos e 

noventa e quatro reais e sessenta e um centavos). Quanto ao perigo de 

dano, verifico que, se a exequente não obtiver de plano os efeitos da 

tutela pretendida, consistente no arresto de mercadorias, pouca eficácia 

prática terão as medidas constritivas eventualmente determinadas no 

decorrer desta demanda executiva, diante dos indícios de que a 

executada pode estar ocultando patrimônio e que a alteração contratual da 

empresa possa ter se dado de forma irregular para eventual proteção 

creditícia dos antigos sócios. Ressalte-se que, pelo extrato de 

informações disponibilizadas pelos órgãos restritivos de crédito em nome 

da executada, acostado ao ID 13479122, nota-se a existência de inúmeros 

protestos, pendências financeiras e cheques sem fundos emitidos pela 

executada, o que justifica a medida de arresto, diante do fundado receio 

de que a exequente não tenha seu crédito satisfeito. Com essas 

considerações, preenchidos os requisitos para a concessão da medida, 

DEFIRO a tutela de urgência para determinar o arresto de mercadorias na 

sede da Executada, até o valor de R$329.394,61 (trezentos e vinte e nove 

mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos), com a 

consequente remoção dos produtos, nomeando a Exequente como fiel 

depositária dos bens. Recebo a caução apresentada pelo exequente no 

petitório de ID 13479049 - Pág. 12, consistente em 01 (uma) Câmara 

Frigorífica completa, no valor de R$509.539,50 (quinhentos e nove mil, 

quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos). Lavre-se o 

competente Termo de Caução em favor do exequente, sendo este 

nomeado como fiel depositário do bem indicado. Sem prejuízo dessas 

providências, nos moldes dos artigos 829 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil, cite-se o Executado para os atos desta ação, a fim de que, 

no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, ou apresente 

embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 do CPC/15). 

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 (art. 829, §1º, CPC/15). Consigno que, 

nos termos do artigo 830 do CPC, se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (§ 3°). 

Nos termos do art. 827 do CPC, fixo, de plano, os honorários advocatícios 

de dez por cento sobre o valor da causa, 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. Defiro o disposto no art. 212, § 2º 

do Novo Código de Processo Civil, bem como a expedição da certidão de 

distribuição do feito para fins de registro nos cartórios de registro de 

bens, na forma do art. 828 do CPC/15, devendo a parte exequente 

comunicar a este Juízo as averbações efetivadas, no prazo de 10 (dez) 

dias, a contar de sua concretização. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 4 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009501-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO BENES INACO OAB - MT0014460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZZERIS TRANSPORTES LTDA - EPP (RÉU)

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS MALEK HANNA OAB - RO0000356A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1009501-76.2017.8.11.0003. 

AUTOR: COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI RÉU: 

LAZZERIS TRANSPORTES LTDA - EPP, GENERALI BRASIL SEGUROS S A 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes entabularam acordo em 

audiência de conciliação realizada pelos Conciliadores desta Segunda 

Vara Cível, pugnando por sua homologação. A pretensão merece ser 

acolhida. Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código 

de Processo Civil): “487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - 

homologar: (...) b) a transação; (...)”. Com efeito, diante da regularidade 

dos termos da avença entabulada pelas partes, HOMOLOGO O ACORDO 

FORMULADO e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos 

do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15. Ficam as partes dispensadas do 

pagamento de eventuais custas processuais remanescentes, nos termos 

do art. 90, § 3°, do CPC/15. Honorários na forma pactuada. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 04 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772245 Nr: 3269-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPAMINONDAS CORREIA DE OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JÕAO AUGUSTO DE MORAES, 

JOÃO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO VINICIUS DOS REIS - 

OAB:17942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOIFER A 

CARAFFINI, para devolução dos autos nº 3269-36.2015.811.0003, 

Protocolo 772245, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776743 Nr: 4948-71.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPAMINONDAS CORREIA DE OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO AUGUSTO DE MORAES, 

JOÃO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO VINICIUS DOS REIS - 

OAB:17942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER A CARAFFINI - 

OAB:13.909-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOIFER A 

CARAFFINI, para devolução dos autos nº 4948-71.2015.811.0003, 

Protocolo 776743, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 445011 Nr: 193-43.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA OLIVEIRA DA MATA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO MOTTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT, ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:10508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CLETO GOMES - 

OAB:5864/CE

 Vistos etc.

A tentativa de penhora online restou infrutífera. Assim, intime a credora 

para promover o regular andamento do processo, indicando outros bens 

passíveis de penhora para satisfação da díovida, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intime. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 345931 Nr: 1376-59.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEREDO, SEBASTIAO 

SIMPLICIO GOULART, FABIANA DOS ANJOS GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PISTORI, MARIA DOLORES RIBEIRO 

PISTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003350-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUSA SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DE FARIA GIANELLI OAB - MT0015820A (ADVOGADO)

JULIO CARLOS COSTA SERRA OAB - MT23351/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA LENGLER CARDOSO (RÉU)

MARIO AFONSO GRAVINA CARDOSO (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA THEREZA KERN LENGLER (TERCEIRO INTERESSADO)

ROMEU GUILHERME DE ARAUJO STRONGREN (TERCEIRO INTERESSADO)

IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE CARLOS DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ROBERTO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

IVETE ALVES DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE LOUIS ALVES QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)

JOILSON CONCEICAO DOS SANTOS BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

KARINA DE OLIVEIRA AJALA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (vinte) DIAS Dados do 

Processo: Processo: 1003350-31.2016.8.11.0003 Valor causa: R$ 

27.546,75 Tipo: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA] USUCAPIÃO (49) 

AUTOR: AUTOR: MARIA NEUSA SOARES DA SILVA RÉU: MARIO 

AFONSO GRAVINA CARDOSO, VANESSA LENGLER CARDOSO 

Pessoa(s) a ser(em) citada(s): Nome: MARIO AFONSO GRAVINA 

CARDOSO (CPF: 006.140.250-87), ROMEU GUILHERME DE ARAÚJO 

STROGREN (CPF: 321.729.478-57) e JOSÉ ROBERTO RIBEIRO (CPF: 

911.369.201-10), TODOS em lugar incerto e não sabido FINALIDADE: 

CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A), acima qualificado, atualmente e lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta na petição inicial, para, no prazo de 15 (quinze) 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: AÇÃO DE USUCAPIÃO do imóvel urbano, 

localizado na Avenida Inconfidência, nº 352, bairro Jardim Vila Rica, 

R o n d o n ó p o l i s / M T  D e c i s ã o :  C ó d i g o  P r o c e s s o  n º . 

1003350-31.2016.8.11.0003 Vistos etc. Considerando que as tentativas 

de citação dos requeridos Romeu Guilherme de Araújo Strogren, José 

Roberto Ribeiro e Mário Afonso Gravina Cardoso, restaram infrutíferas e a 

requerente não logrou êxito em localizar o atual paradeiro dos 

demandados, defiro a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos do artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis – MT, 04 de maio de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI 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 publicado na forma da Lei. Eu, 

Luciana Giaretta Senen, digitei. Rondonópolis, 23 de agosto de 2017 

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34106100

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001421-60.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RITTER (REQUERENTE)

IRLAINE CRISTINA RUFF RITTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

KHALED MERHI (REQUERIDO)

KHOLOUD EL JAWHARI MERHI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (vinte) DIAS - JUSTIÇA 

GRATUITA Dados do Processo: Processo: 1001421-60.2016.8.11.0003 

Valor causa: R$ 214.076,80 Tipo: [RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO] PETIÇÃO (241) AUTOR: IRLAINE CRISTINA 

RUFF RITTER, DANIEL RITTER RÉU: KMERHI CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, KHALED MERHI, KHOLOUD EL JAWHARI MERHI 

Pessoa(s) a ser(em) citada(s): Nome: KMERHI CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA (CNPJ 16.840.157/0001-65), KHALED MERHI 

(702.925.181-45) e KHOLOUD EL JAWHARI MERHI (049.666.451-40), 

TODOS em lugar incerto e não sabido FINALIDADE: CITAÇÃO DO(A) 

REQUERIDO(A), acima qualificado, atualmente e lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta na petição 

inicial, para, no prazo de 15 (quinze) 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: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL DO CONDOMÍNIO PORTAL DO MAR - EDIFICIO 
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AFRODITE Decisão: .Processo nº 1001421-60.2016.8.11.0003. Vistos etc. 

I – Deixo de apreciar o pedido dos autores constantes no Id. 7371216, vez 

que o Acordão do e. TJMT já foi devidamente cumprido conforme consta 

no Num. 9551905 - Pág. 2. II - Considerando que as tentativas de citação 

dos requeridos restaram infrutíferas e os autores não lograram êxito em 

localizar o atual paradeiro dos mesmos, hei por bem deferir a citação por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 246, IV, 256, II e 

257, III, do CPC, observando que o autor é beneficiário da justiça Gratuita. 

III - Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 07 de março 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 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 publicado 

na forma da Lei. Eu, Luciana Giaretta Senen, digitei. Rondonópolis, 23 de 

agosto de 2017 Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. 

Provimento. 56/2007-CGJ SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34106100

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001023-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS LEORATO SILVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, efetuar o 

depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser depositado na 

Central de Pagamento de Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento 

nº 07/2017-CGJ, encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme 

disposto no Capítulo 3, seção 7, item 7 da CNGC.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 810937 Nr: 18220-35.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGATON IÇAMENTO E MOVIMENTAÇÃO E CARGAS 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPM CONSTRUTORA, EDUARDO LUIZ 

MEZONO, FERNANDO LUIZ MEZZOMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:OAB/ MT 16983, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT

 Vistos e Examinados.

 Após a confecção da certidão do decurso do prazo, conclusos para 

análise do pedido de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 742134 Nr: 3446-34.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCEANIC AUTO PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Recebo e dou provimento aos embargos de declaração, para tornar sem 

efeito a decisão embargada e determinar a suspensão do processo pelo 

prazo de um ano, nos termos da petição de fls. 84 e do previsto no artigo 

921, inciso III, do CPC.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 861465 Nr: 3681-93.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY SADY AUGUSTIN, SUELI SCHMITT AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 Vistos e examinados.

 Considerando a inexistência de qualquer dos vícios previstos nos incisos 

do artigo 1.022 do CPC, REJEITO os embargos de declaração 

apresentados, face a inocorrência de omissão, contradição ou erro 

material.

No mais, registro que a decisão proferida está devidamente alicerçada nas 

provas produzidas, que já eram suficientes para o julgamento da demanda 

no estado em que se encontrava.

 Intimem-se as partes desta decisão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 379794 Nr: 8077-02.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TINATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 

LTDA, ABASTECEDORA APARECIDA DO NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT, NAILA CHABAN - OAB:MT/9296

 Vistos e examinados.

 Recebo e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para deferir o 

pedido de reconhecimento de formação de grupo econômico entre a 

executada e a empresa CHABAN SERVICE AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMOS LTDA, haja vista os documentos que o exequente carreou às 

fls. 382/393 dos autos, suficientes para a formação da cognição sumária 

exigida para o acolhimento do pleito.

 Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA (FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA) –– INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – DECISÃO SUPERVENIENTE – 

RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO - CONFUSÃO 

PATRIMONIAL/GERENCIAL - GRUPO ECONÔMICO - CITAÇÃO 

ENDEREÇADA A UMA DAS EMPRESAS DO GRUPO – VALIDADE – 

LEGIMITIDADE PASSIVA CONFIGURADA – PRELIMINARES REJEITADAS - 

CONTRADITÓRIO DIFERIDO APÓS CONSTRIÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO – 

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO 

PARCIALMENTE ACOLHIDA – ARTIGO 1.012- C DO CPC/1.913 – 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO/EMBARGOS – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – 

RECURSO DESPROVIDO, NO MÉRITO. (...) A desconsideração da 

personalidade jurídica operada em sede de processo ou fase de 

execução ou cumprimento de sentença tem procedimento diverso, ou seja, 

o contraditório é diferido. Primeiramente se decide sumariamente sobre o 

cabimento da desconsideração da personalidade jurídica com a inclusão 

dos sócios ou empresas integrantes do grupo econômico no polo passivo, 

ao que se segue a provável realização de medida constritiva em face 

destas pessoas, sendo que o exercício do contraditório e da ampla defesa 

é postergado para o momento seguinte, qual seja a impugnação ao 

cumprimento de sentença, embargos à execução ou exceção de 

preexecutividade, conforme a situação (...)". (AI 82923/2015, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016).

Proceda-se a intimação da citada empresa, do teor da decisão ora 

proferida, e para realizar o pagamento da condenação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 411577 Nr: 7703-15.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE WEBER HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES AMERICAS TRANSPORTES LTDA, 

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS XAVIER 

MACHADO - OAB:7676/MS, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:13721/GO

 Vistos e examinados.

 Recebo os embargos de declaração de fls. 523 e nego provimento aos 

mesmos, na medida em que pretendem a reforma da decisão e não 

apontam a existência de qualquer um dos vícios elencados no artigo 1.022 

do CPC.

 No mais, já consta da sentença proferida que a denunciada deverá 

responder pela condenação nos exatos termos do contrato celebrado, 

devendo ser observados os limites convencionados no pacto.

 Intimem-se as partes desta decisão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 812268 Nr: 205-81.2016.811.0003

 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: TRANSPORTES MONIQUE LTDA., MOACIR MARTINS 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249

 Vistos e examinados.

 Recebo e nego provimento aos embargos de declaração de fls. 481/484, 

na medida em que os mesmos não se voltam contra eventual existência de 

qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, pretendendo, na 

verdade, a rediscussão da causa e a modificação da sentença proferida, 

o que não é possível pela via eleita.

 Intimem-se as partes desta decisão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 783410 Nr: 7549-50.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN SILVA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILH0 - OAB:3.154-A

 DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária 

ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de 

declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios 

previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se 

verifica na hipótese. Entende-se como prequestionada a matéria que foi 

objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a 

referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento 

explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente 

decidida (prequestionamento implícito). Em razão da interposição de 

recurso meramente protelatório, de rigor a condenação do Embargante ao 

pagamento de multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa.” 

(ED 127107/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 22/05/2018). Intimem-se as partes desta decisão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 724855 Nr: 5825-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REJANY MENDONCA

 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: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 Vistos e examinados.

 A ação foi convertida em cumprimento de sentença, e o executado 

efetuou o depósito de fls. 152.

 A exequente requereu o levantamento e o prosseguimento do feito, 

afirmando que havia remanescente a ser pago.

 Foi expedido alvará para o levantamento da quantia depositada.

 Intimado para pagar o remanescente, o executado afirmou nada mais 

dever à exequente.

 A exequente rebateu a alegação.

 Os autos foram à Contadoria Judicial, que concluiu pela existência de 

pagamento e a maior.

 Os cálculos judiciais foram homologados.

 A exequente devolveu o valor que levantou a mais (fls. 184).

 DECIDO.

 Com fulcro no disposto no art. 526, §3º, do CPC/2015, declaro satisfeita a 

obrigação e extinto o processo.

 Autorizo o levantamento dos valores depositados às fls. 185, devendo 

ser observada a conta bancária indicada pelo executado, às fls. 187.

 Após as formalidades do Provimento 68/2018 do CNJ, expeça-se o 

alvará.

Depois do cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive 

eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, arquive-se.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 771100 Nr: 2779-14.2015.811.0003

 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: WESLLEY DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA, JAQUELINE F. MARTINIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENÍCIO AVELINO SANTOS - 

OAB:15.525/MT, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 

5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SALES BRANDI 

MOURÃO - OAB:13.584-A/MT, PAULO SÉRGIO CIRILO - OAB:OAB/MT 

5448-B, PEDRO OVELAR - OAB:MT/ Nº 6270

 Vistos e examinados.

 Conforme se verifica da decisão de fls. 320, foi determinada a produção 

da prova pericial e decretada a inversão do ônus da prova, devendo as 

requeridas (UNIMED e JAQUELINE) adiantarem o pagamento dos custos da 

perícia, sob pena de arcarem com as consequências da não produção da 

prova.

 No que tange aos pedidos formulados às fls. 322/325, mantenho o 

indeferimento da prova oral, pelas razões constantes do despacho 

saneador e, quanto ao ponto controvertido mencionado no item “a”, poderá 

o mesmo ser objeto dos quesitos a serem apresentados pela própria 

parte.

 Quanto ao pedido de fls. 343, INDEFIRO, haja vista que a decisão de fls. 

320 já está preclusa para a interposição de recursos e, conforme se 

verifica do seu teor, restou determinado que as requeridas efetuem o 

pagamento dos custos da perícia.

 Intime-se, pois, a requerida UNIMED para que efetue o depósito da sua 
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cota parte, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 738627 Nr: 1112-27.2014.811.0003

 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: VALDINEY DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I do CPC, para: a) ratificar a liminar deferida nos 

autos; b) declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos, e c) 

condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta 

data.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. 

Consigno que, se o condenado das custas e dos honorários advocatícios 

for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará 

suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º 

e 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 732841 Nr: 12955-23.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OHI INSUMOS AGRICOLAS LTDA, FLAVIO 

HUMBERTO REZENDE, MARIA ELISA MIRANDA DE ANDRADE REZENDE, 

PAULO DE ANDRADE REZENDE NETO, ANA FLAVIA MIRANDA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, ANDERSON PABLO F. DE CAMARGO - OAB:MT - 15.222, 

JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, CARLOS EDUARDO DE SOUSA OLIVEIRA - OAB:29.118-A

 Vistos e examinados.

 O exequente requereu a adjudicação do imóvel penhorado (fls. 515).

 O executado foi intimado para se manifestar, na forma do artigo 876, §1º, 

inciso I, do CPC e quedou-se inerte (fls. 522), de modo que impõe-se o 

prosseguimento do feito, nos moldes do artigo 877 do CPC.

 Todavia, terceiro interessado peticionou afirmando se o atual proprietário 

do imóvel penhorado (fls. 535/573).

 O exequente requereu que seja mantida a ordem de adjudicação, e 

intimado o executado a prestar contas dos fatos noticiados às fls. 

535/573.

 DECIDO.

 Como bem salientou o exequente, a notícia de transmissão da propriedade 

do imóvel penhorado evidencia, num primeiro momento, a ocorrência de 

ofensa ao devido processo legal.

 Deste modo, mantenho, por ora, a ordem de adjudicação.

 No entanto, antes de determinar a lavratura do auto de adjudicação, 

ordeno que seja o executado intimado a, no prazo legal, prestar 

esclarecimentos acerca dos fatos narrados pela terceira SUPERFERTIL 

FERTILIZANTES LTDA.

 Com a juntada de sua manifestação, ou decorrido o prazo sem ela, digam 

a terceira interessada e o exequente, no prazo legal.

 Na sequencia, tornem conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 422311 Nr: 4578-05.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO PETROVICS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, PATRICIA BIONDO - 

OAB:51346/RS

 Vistos e examinados.

Considerando que a parte executada já efetuou depósitos nos autos; que 

o exequente levantou valores que foram depositados; e que, ao serem 

intimados para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, as 

partes quedaram-se inertes, com fulcro no disposto no art. 526, §3º, do 

CPC/2015, declaro satisfeita a obrigação e extinto o processo, 

considerando o silêncio do exequente em relação à intimação para 

manifestar interesse em prosseguir com a execução.

 Observe-se a penhora no rosto dos autos e, após o cumprimento de 

todas as formalidades necessárias, inclusive eventuais baixas e/ou 

liberações nos sistemas, arquive-se.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 449574 Nr: 4753-28.2011.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS GIACOMELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Vistos e examinados.

 O presente processo (Embargos a Execução) somente poderá prosseguir 

para eventual cumprimento de sentença em relação à condenação de 

honorários advocatícios.

 Os demais requerimentos (acerto de contas, atualização de débito 

exequendo, etc) deverão ser formulados nos autos do processo 

executivo.

 Deste modo, determino que os cálculos de fls. 560/563 sejam juntados ao 

processo principal (ação executiva) e, se não houver petição referente ao 

cumprimento de sentença da condenação em honorários advocatícios, 

proceda-se ao imediato arquivamento deste feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 449471 Nr: 4650-21.2011.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS GIACOMELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Vistos e examinados.

 O presente processo (Embargos a Execução) somente poderá prosseguir 

para eventual cumprimento de sentença em relação à condenação de 

honorários advocatícios.

 Os demais requerimentos (acerto de contas, atualização de débito 

exequendo, etc) deverão ser formulados nos autos do processo 

executivo.

 Deste modo, determino que, se não houver petição referente ao 

cumprimento de sentença da condenação em honorários advocatícios, 
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proceda-se ao imediato arquivamento deste feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 759399 Nr: 13008-67.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DOS SANTOS, VERGILIO DE WITT, JOSE RUBENS 

SELICANI, MESSIAS ANTONIO PEIXOTO, ESPOLIO DE EDMUNDO TENUTA, 

ESPOLIO DE SIMPLICIO VIEIRA CELLOS, DONALIA MORAES DE OLIVEIRA, 

KAWKABA BADRA DIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:79.757/MG, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 Vistos e examinados.

 A perícia a ser realizada nestes autos é complexa e requer a autuação de 

profissional habilitado (tanto que as partes não chegaram a um cálculo 

comum e também não concordaram com os cálculos judiciais), razão pela 

qual foi nomeado expert com qualificação e experiência para o 

desempenho do encargo.

Da análise da proposta de honorários apresentada pelo Sr. Perito, verifico 

que fora detalhada, de forma minuciosa e precisa, os trabalhos a serem 

desenvolvidos e os valores que embasaram o valor solicitado, inclusive 

com a descrição do imposto de renda que incidirá sobre a prestação de 

serviços, não havendo que se falar em quantia exorbitante.

 De outra banda, embora tenha se voltado contra o valores indicados pelo 

Sr. Perito, o exequente nada trouxe ao feito, de concreto, que pudesse 

demonstrar que o valor é excessivo e que a perícia poderia ser realizada, 

com a mesma qualidade, por menor custo.

 Contudo, verifico a possibilidade de redução do valor solicitado, razão 

pela qual fixo os honorários periciais em R$4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais).

 Intime-se o exequente, para o depósito do valor, no prazo legal, sob pena 

de preclusão da prova.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 761064 Nr: 13955-24.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA, ALI KHALIL ZAHER, SEBASTIAO 

PAULA DO CANTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON JOSE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL LACERDA LIMA - 

OAB:14.160-A

 Vistos e examinados.

Considerando que os cálculos judiciais não apontam a existência de 

remanescente a ser pago, e que o exequente, embora intimado, não 

impugnou os cálculos, o que evidencia que com eles concorda, com fulcro 

no disposto no art. 526, §3º, do CPC/2015, declaro satisfeita a obrigação e 

extinto o processo.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive 

eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, arquive-se.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 766637 Nr: 702-32.2015.811.0003

 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: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

EVENTOS LTDA, JOSE FERREIRA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3.052-A, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT, VINICIUS MANTOVANI - OAB:16955/0

 Vistos e examinados.

 Às fls. 100 foi determinada a intimação das partes para especificarem as 

provas que ainda pretendiam produzir.

 Os requeridos manifestaram-se pelo julgamento antecipado da lide (fls. 

101 e 102/103).

 O requerente quedou-se inerte, razão pela qual a serventia impulsionou o 

feito para o intimar a manifestar sobre o prosseguimento da ação (fls. 104 

e 105), quando então o mesmo requereu a suspensão do processo (fls. 

106).

 O pedido de suspensão foi deferido (fls. 107).

 Deste modo, não há que se cogitar em descumprimento de ordem judicial, 

razão pela qual INDEFIRO OS PEDIDOS DE FLS. 108/109.

 No que tange à expedição do ofício de fls. 124, verifico que também fora 

confeccionado por expressa determinação judicial, constante de fls. 37.

 Deste modo, INDEFIRO também os pedidos de fls. 126/127.

 Intimem-se as partes desta decisão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 821995 Nr: 3598-14.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARDO ADUGO CURIREO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 O presente feito encontra-se abandonado pela parte autora há mais de 30 

(trinta) dias, tendo a mesma deixado de promover os atos e as diligências 

que lhe incumbiam, conforme verifica-se da petição de fls. 40, onde, ao 

invés de emendar a inicial, apenas solicitou mais prazo para o atendimento 

da determinação, exarada há mais de 11 meses.

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso III, §1º do Código 

de Processo Civil, declaro a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se.

 As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

 Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a ausência de 

contestação.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 773970 Nr: 3915-46.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACIONAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA, 

JORGE LUIZ DURANTE ITACARAMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT, MARCONDES RAI NOVACK - OAB:MT/8571

 Vistos e examinados.

Oficie-se ao Juízo da recuperação judicial da executada para que informe 

se o crédito da exequente foi incluído no plano de recuperação judicial, de 

modo a ensejar a extinção da presente execução pela novação.
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Com a resposta, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 444401 Nr: 13070-49.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENIA ADRIANA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERBENS IMOVEIS LTDA, JOSE CARLOS 

MASSANEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CESAR CLEMENTE - 

OAB:14340/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A/MT

 Vistos e examinados.

Intime-se o peticionante a esclarecer os termos da peça de fls.303, 

informando se o que pretende é a extinção e arquivamento destes autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 448830 Nr: 4009-33.2011.811.0003

 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: HOTEL NACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JÚNIOR - OAB: OAB 

9353/MT

 Vistos e examinados.

Considerando o teor das decisões que acompanham a petição de fls.565, 

defiro o pedido formulado na referida peça, determinando a intimação do 

Banco da Amazônia, para que, em 05 dias, proceda com a devolução dos 

valores.

Na sequência, expeça-se o alvará para o levantamento na conta indicada 

às fls.527.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 744717 Nr: 4809-56.2014.811.0003

 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: EDEVALDO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos e examinados.

Indefiro o pedido de fls.148/154, devendo a empresa de perícias realizar, 

ela própria toda a produção da prova pericial.

Intime-a para dar prosseguimento ao feito, em 05 dias, sob pena de 

substituição.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 441148 Nr: 9817-53.2010.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 Vistos e examinados.

Sobre a manifestação da Contadora Judicial (fls.292), diga a 

Administradora Judicial, em 10 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 426912 Nr: 9084-24.2009.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 Vistos e examinados.

Indefiro, por ora, o pedido de fls.108, devendo o autor observar o disposto 

nos arts. 523 e seguintes do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 795139 Nr: 12440-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO NUNES MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 Diante do exposto:1 - Defiro o pedido DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, existentes em nome do executado, por meio do 

BACENJUD. Observando o valor indicado no demonstrativo de cálculo 

apresentado de fl.97. Conforme as determinações retro; 2 - Sendo a 

PENHORA INSUFICIENTE OU NEGATIVA, de valores e aplicações 

financeiras por meio do BACENJUD, DEFIRO a consulta no SISTEMA 

RENAJUD para buscar informações se os Executados possuem bens 

registrados junto ao Detran;3 - Intime-se a parte Exequente para que, no 

prazo legal, dê prosseguimento ao feito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 717865 Nr: 13308-97.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA DREYER SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ALBERTO SCARATI, JOEL RITTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROBSON 

KLIEMASCHEWSK - OAB:9630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 Diante do exposto:1 - Defiro o pedido DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, existentes em nome do executado, por meio do 

BACENJUD. Observando o valor indicado no demonstrativo de cálculo 

apresentado de fl.178; 2 - Sendo a PENHORA INSUFICIENTE OU 

NEGATIVA, de valores e aplicações financeiras por meio do BACENJUD, 

DEFIRO a consulta no SISTEMA RENAJUD para buscar informações se os 

Executados possuem bens registrados junto ao Detran;3 - Intime-se a 

parte Exequente para que, no prazo legal, dê prosseguimento ao 

feito.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 707669 Nr: 2477-87.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARTHER CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1 - Defiro o pedido DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, existentes em nome do executado, por meio do 

BACENJUD. Observando o valor indicado no demonstrativo de cálculo 

apresentado de fl.94; 2 - Sendo a PENHORA INSUFICIENTE OU NEGATIVA, 

de valores e aplicações financeiras por meio do BACENJUD, DEFIRO a 

consulta no SISTEMA RENAJUD para buscar informações se os 

Executados possuem bens registrados junto ao Detran;3 - Intime-se a 

parte Exequente para que, no prazo legal, dê prosseguimento ao 

feito.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 706657 Nr: 1385-74.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1 - Defiro o pedido DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, existentes em nome do executado, por meio do 

BACENJUD. Observando o valor indicado no demonstrativo de cálculo 

apresentado de fl.112. Conforme determinações retro; 2 - Sendo a 

PENHORA INSUFICIENTE OU NEGATIVA, de valores e aplicações 

financeiras por meio do BACENJUD, DEFIRO a consulta no SISTEMA 

RENAJUD para buscar informações se os Executados possuem bens 

registrados junto ao Detran;3 - Intime-se a parte Exequente para que, no 

prazo legal, dê prosseguimento ao feito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. 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.: 713249 Nr: 8358-45.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANA MARIA QUEIROZ SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1 - Defiro o pedido DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, existentes em nome do executado, por meio do 

BACENJUD. Observando o valor indicado no demonstrativo de cálculo 

apresentado de fl.100; 2 - Sendo a PENHORA INSUFICIENTE OU 

NEGATIVA, de valores e aplicações financeiras por meio do BACENJUD, 

DEFIRO a consulta no SISTEMA RENAJUD para buscar informações se os 

Executados possuem bens registrados junto ao Detran;3 - Intime-se a 

parte Exequente para que, no prazo legal, dê prosseguimento ao 

feito.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 849796 Nr: 11347-82.2016.811.0003

 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: PAULO SERGIO DOS SANTOS, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, RENAN FONSECA - OAB:13819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:MT 6848, João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT, 

MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS - OAB:32.937/GO

 Vistos e examinados.

Considerando que, nos termos do art. 9°, inciso III, da lei 11.101.05, 

compete ao habilitante apresentar os documentos comprobatórios de seu 

crédito, determino a intimação do autor para que, no prazo legal, traga aos 

autos a certidão solicitada pelo Administrador Judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 849797 Nr: 11348-67.2016.811.0003

 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: ALEXANDRE DA SILVA MENDES, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, RENAN FONSECA - OAB:13819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:MT 6848, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O, 

MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS - OAB:32.937/GO

 Vistos e examinados.

Considerando que, nos termos do art. 9°, inciso III, da lei 11.101.05, 

compete ao habilitante apresentar os documentos comprobatórios de seu 

crédito, determino a intimação do autor para que, no prazo legal, traga aos 

autos a certidão solicitada pelo Administrador Judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 870559 Nr: 6766-87.2017.811.0003

 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: JOSE SEVERINO SOARES, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:OAB/MT 12.998, João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O

 Vistos e examinados.

Considerando que, nos termos do art. 9°, inciso III, da lei 11.101.05, 

compete ao habilitante apresentar os documentos comprobatórios de seu 

crédito, determino a intimação do autor para que, no prazo legal, traga aos 

autos a certidão solicitada pelo Administrador Judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 438240 Nr: 6907-53.2010.811.0003

 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: J F FERRAMENTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOFLORA EMPREITEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 Vistos e examinados.

Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte requerida para a 

citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê 

que é requisito da citação por edital a simples afirmação do autor acerca 

das hipóteses das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, 

DEFIRO o pedido formulado às fls. 110.

 Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC.

Não havendo resposta no prazo legal, fica decretada a revelia do 

requerido e, nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código 

de Processo Civil, nomeado curador especial ao revel citado por edital, na 

pessoa de um dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 438240 Nr: 6907-53.2010.811.0003

 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: J F FERRAMENTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOFLORA EMPREITEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido retro para que seja expedida carta de citação ao endereço 

apontado.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 871934 Nr: 7259-64.2017.811.0003

 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: DAIANE CARVALHO DE LIMA, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, NATALINA LUIZ DE LIMA - OAB:6279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

Considerando que, nos termos do art. 9°, inciso III, da lei 11.101.05, 

compete ao habilitante apresentar os documentos comprobatórios de seu 

crédito, determino a intimação do autor para que, no prazo legal, traga aos 

autos a certidão solicitada pelo Administrador Judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 872038 Nr: 7306-38.2017.811.0003

 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: ELIANE PEREIRA DIAS, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, NATALINA LUIZ DE LIMA - OAB:6279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

Considerando que, nos termos do art. 9°, inciso III, da lei 11.101.05, 

compete ao habilitante apresentar os documentos comprobatórios de seu 

crédito, determino a intimação do autor para que, no prazo legal, traga aos 

autos a certidão solicitada pelo Administrador Judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 872083 Nr: 7310-75.2017.811.0003

 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: JAMERSON SANTOS DO NASCIMENTO, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, NATALINA LUIZ DE LIMA - OAB:6279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

Considerando que, nos termos do art. 9°, inciso III, da lei 11.101.05, 

compete ao habilitante apresentar os documentos comprobatórios de seu 

crédito, determino a intimação do autor para que, no prazo legal, traga aos 

autos a certidão solicitada pelo Administrador Judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 872128 Nr: 7319-37.2017.811.0003

 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: JOSÉ BATISTA DO NASCIMENTO, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, NATALINA LUIZ DE LIMA - OAB:6279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

Considerando que, nos termos do art. 9°, inciso III, da lei 11.101.05, 

compete ao habilitante apresentar os documentos comprobatórios de seu 

crédito, determino a intimação do autor para que, no prazo legal, traga aos 

autos a certidão solicitada pelo Administrador Judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 872224 Nr: 7375-70.2017.811.0003

 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: JOVANEI ELIAS DA SILVA, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, NATALINA LUIZ DE LIMA - OAB:6279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

Considerando que, nos termos do art. 9°, inciso III, da lei 11.101.05, 

compete ao habilitante apresentar os documentos comprobatórios de seu 

crédito, determino a intimação do autor para que, no prazo legal, traga aos 

autos a certidão solicitada pelo Administrador Judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 872228 Nr: 7376-55.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DE OLIVEIRA CARVALHO, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, NATALINA LUIZ DE LIMA - OAB:6279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

Considerando que, nos termos do art. 9°, inciso III, da lei 11.101.05, 

compete ao habilitante apresentar os documentos comprobatórios de seu 

crédito, determino a intimação do autor para que, no prazo legal, traga aos 

autos a certidão solicitada pelo Administrador Judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 872240 Nr: 7382-62.2017.811.0003

 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: ROMILDO RIBEIRO RODRIGUES, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, NATALINA LUIZ DE LIMA - OAB:6279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

Considerando que, nos termos do art. 9°, inciso III, da lei 11.101.05, 

compete ao habilitante apresentar os documentos comprobatórios de seu 

crédito, determino a intimação do autor para que, no prazo legal, traga aos 

autos a certidão solicitada pelo Administrador Judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 873201 Nr: 7716-96.2017.811.0003

 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: MARCIANO PEDRO DE CARVALHO, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13448, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

Considerando que, nos termos do art. 9°, inciso III, da lei 11.101.05, 

compete ao habilitante apresentar os documentos comprobatórios de seu 

crédito, determino a intimação do autor para que, no prazo legal, traga aos 

autos a certidão solicitada pelo Administrador Judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 877310 Nr: 9262-89.2017.811.0003

 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: REINALDO FREITAS SANTOS BARRETO, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, JOSE ANTONIO ROMANO - OAB:

 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, 

MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS - OAB:32.937/GO

 Vistos e examinados.

Considerando que, nos termos do art. 9°, inciso III, da lei 11.101.05, 

compete ao habilitante apresentar os documentos comprobatórios de seu 

crédito, determino a intimação do autor para que, no prazo legal, traga aos 

autos a certidão solicitada pelo Administrador Judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 878452 Nr: 9726-16.2017.811.0003

 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: ESPÓLIO DE JOÃO ODERDENGE, SELMA PEREIRA 

ODERDENGE, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

Considerando que, nos termos do art. 9°, inciso III, da lei 11.101.05, 

compete ao habilitante apresentar os documentos comprobatórios de seu 

crédito, determino a intimação do autor para que, no prazo legal, traga aos 

autos a certidão solicitada pelo Administrador Judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 878455 Nr: 9728-83.2017.811.0003

 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: GILMAR DOS SANTOS, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, GLADIS DENISE MELCHIOR (ATUALIZADO) - 

OAB:OAB/MT 11615-B, IGOR GABRIEL SAFI DA SILVA - 

OAB:11147/MT, JANINE COELHO DUARTE DE QUADROS - 

OAB:MT/9643, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O, LEYA 

SOUZA CRUZ - OAB:MT/8398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

Considerando que, nos termos do art. 9°, inciso III, da lei 11.101.05, 

compete ao habilitante apresentar os documentos comprobatórios de seu 

crédito, determino a intimação do autor para que, no prazo legal, traga aos 

autos a certidão solicitada pelo Administrador Judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 879737 Nr: 10170-49.2017.811.0003

 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: LINDOMAR MIZAEL DE CARVALHO, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:MT 14.737-A, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

Considerando que, nos termos do art. 9°, inciso III, da lei 11.101.05, 

compete ao habilitante apresentar os documentos comprobatórios de seu 

crédito, determino a intimação do autor para que, no prazo legal, traga aos 
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autos a certidão solicitada pelo Administrador Judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 880064 Nr: 10320-30.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11945/B, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

Considerando que, nos termos do art. 9°, inciso III, da lei 11.101.05, 

compete ao habilitante apresentar os documentos comprobatórios de seu 

crédito, determino a intimação do autor para que, no prazo legal, traga aos 

autos a certidão solicitada pelo Administrador Judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 882847 Nr: 11223-65.2017.811.0003

 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: JOSE DOS SANTOS FARIA, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, ODACIR MARTINS SANTEIRO - OAB:OABGO 12.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

Considerando que, nos termos do art. 9°, inciso III, da lei 11.101.05, 

compete ao habilitante apresentar os documentos comprobatórios de seu 

crédito, determino a intimação do autor para que, no prazo legal, traga aos 

autos a certidão solicitada pelo Administrador Judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 885507 Nr: 12064-60.2017.811.0003

 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: AGNALDO ALVES FERREIRA, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 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:6848/MT, 

MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS - OAB:32.937/GO

 Vistos e examinados.

Considerando que, nos termos do art. 9°, inciso III, da lei 11.101.05, 

compete ao habilitante apresentar os documentos comprobatórios de seu 

crédito, determino a intimação do autor para que, no prazo legal, traga aos 

autos a certidão solicitada pelo Administrador Judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 886417 Nr: 360-16.2018.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE MESQUITA SENA BISPO, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIZE HONORATO DE FREITAS, ALEXANDRE 

AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JAMBERS 

HIDALGO GIMENEZ - OAB:7379, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

Considerando que, nos termos do art. 9°, inciso III, da lei 11.101.05, 

compete ao habilitante apresentar os documentos comprobatórios de seu 

crédito, determino a intimação do autor para que, no prazo legal, traga aos 

autos a certidão solicitada pelo Administrador Judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 886420 Nr: 362-83.2018.811.0003

 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: VALDERI CAMILO FRANÇA, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 4.962-B, VOLMIR RUBIN - OAB:OAB/MT 13.078, 

WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

Considerando que, nos termos do art. 9°, inciso III, da lei 11.101.05, 

compete ao habilitante apresentar os documentos comprobatórios de seu 

crédito, determino a intimação do autor para que, no prazo legal, traga aos 

autos a certidão solicitada pelo Administrador Judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 855986 Nr: 1773-98.2017.811.0003

 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: ROGERIO FERREIRA GARCES, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

Acolho o pedido de apensamento dos autos, formulado pelo Administrador 

Judicial.

Após, a adoção da providência, intime-se o mesmo para manifestar-se, no 

prazo de 10 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 881149 Nr: 10648-57.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN, E OUTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, NELSON FEITOSA JR - OAB:8656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 
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JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

Acolho o pedido de apensamento dos autos, formulado pelo Administrador 

Judicial.

Após, a adoção da providência, intime-se o mesmo para manifestar-se, no 

prazo de 10 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 883069 Nr: 11273-91.2017.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA FISCHER, GUILHERME AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

Acolho o pedido de apensamento dos autos, formulado pelo Administrador 

Judicial.

Após, a adoção da providência, intime-se o mesmo para manifestar-se, no 

prazo de 10 dias.

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.: 870563 Nr: 6767-72.2017.811.0003

 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: GUILHERME RICARDO DE OLIVEIRA RAMOS CLOSS, 

JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, carrear aos 

autos Certidão de Crédito atualizada até a data do pedido de Recuperação 

Judicial, qual seja 25/09/2015, conforme solicitação do Administrador 

Judicial em fl. 144 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 862918 Nr: 4203-23.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURILUCIO NOGUEIRA FIGUEIREDO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANNE DEYSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:6256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do embargante/ora apelado, para no prazo legal 

apresentar suas contrarrazões à apelação do(s) requerido(s) de fls. 

58/78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 737316 Nr: 197-75.2014.811.0003

 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: ERICSON STOLZ DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT15013A

 INTIMAÇÃO do patrono do autor/ora apelado, para no prazo legal 

apresentar suas contrarrazões à apelação do(s) requerido(s) de fls. 

226/228.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 823112 Nr: 4021-71.2016.811.0003

 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: TRANSPORTES MONIQUE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lígia T. Romão de Carvalho - 

OAB:215.351/SP, RAFAELA TOLEDO PROCOPIOU - OAB:17507/O

 INTIMAÇÃO do patrono do requerido/ora apelado para no prazo, 

apresentar suas contrarrazões à apelação do autor de fls. 232/265.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 820320 Nr: 3102-82.2016.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDON MAXIMIANO PERES, MATILDE ARAKI 

CRUDO, LUIS FRANCISCO ALVES, SANDRA MARIA G. RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Indefiro o pedido de citação por edital do requerido uma vez que compete 

à parte promover as diligências necessárias no sentido de fornecer ao 

Poder Judiciário os meios hábeis para a efetiva e célere entrega da 

prestação jurisdicional. In casu, a demandante não comprovou que o réu 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, haja vista que inexiste nos 

autos qualquer documento a comprovar tal assertiva. Ressalta-se, 

também, que a citação por edital é restrita aos casos enumerados no 

artigo 231 do CPC.

Manifeste-se o autor, acerca do prosseguimento do feito, em dez dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 872166 Nr: 7340-13.2017.811.0003

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRBN, ALEX SANDRE BEZERRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO DOS SANTOS - 

OAB:16870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, Dr. MÁRCIO DOS SANTOS, 

inscrito na OAB/MT sob o nº. 16.870, para no prazo legal apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto às folhas 142/154.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 875415 Nr: 8586-44.2017.811.0003

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OHPDS, LAURA FLORIANA GONÇALVES PAYÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 
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OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, Dr. Francisco Silva, inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 18.408A., do inteiro teor da sentença que transcrevo a 

seguir: "Visto. A parte autora informou à fl. 51 que os autos atingiu o alvo. 

Assim, considerando que o presente feito atingiu o pretendido, que foi a 

expedição de passaporte e viagem ao exterior do adolescente OTÁVIO 

HENRIQUE PAYÃO DE SOUZA, em companha da genitora e de seu atual 

marido, JULGO EXTINTO o feito com as baixas necessárias e anotações 

devidas. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 885256 Nr: 11933-85.2017.811.0003

 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: SHEILA WACHTMANN DE ARAUJO, SALUSTIO OTAVIO 

DE ARAUJO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA 

CENTRAL (UNIMED CENTRAL NACIONAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIONALDO MADEIRA COSTA - 

OAB:13075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos requerentes, na pessoa do advogado Dr. ARIONALDO 

MADEIRA COSTA, inscrtito na OAB/MT 13.075, para no prazo legal 

apresentar a réplica à CONTESTAÇÃO apresentada nos autos às folhas 

61/108.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007817-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA NASCIMENTO MALHEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007817-19.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista que a 

cota ministerial de ID: 12671148 faz alusão a partes e pedidos estranhos à 

presente lide, abra-se nova vista dos autos ao Ministério Público para sua 

manifestação, no prazo legal. 2. Após, venham-me os autos conclusos. 3. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 25 de maio de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 785286 Nr: 8298-67.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSS, LNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 3. Ademais, em razão da manifesta inadimplência de pensão alimentícia 

devida à parte exequente, decreto a prisão civil do executado Jean 

Rodrigo Soares Siqueira (qualificado nos autos), com fulcro no art. 528, 

§3º, do Código de Ritos, por 30 (trinta) dias ou até que salde sua dívida. 

Saliente-se ao executado que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas, devendo ser expedido 

o competente mandado de prisão. 4. No mais, por todo o exposto e tendo 

em vista o caráter substancial dos alimentos in voga, sem prejuízo da 

determinação supra, determino que se expeça certidão judicial que 

comprova a dívida exequenda para que a parte exequente proceda com o 

protesto na forma postulada, com espeque no art. 517, do CPC. 5. 

Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de 

maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 810782 Nr: 18148-48.2015.811.0003

 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: KP, DVP, ECPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:10046

 13. Assim, em conformidade com o parecer ministerial e por tudo mais que 

dos autos consta, com espeque no art. 487, inciso I, do Digesto 

Processual Civil, julgo parcialmente procedente o pedido veiculado no 

petitório inaugural para reconhecer a paternidade do requerido em relação 

ao autor, que passará a se chamar KALEBE PALOMARES MACEDO, 

sendo que doravante passará a constar na certidão de nascimento do 

requerente como seu genitor a pessoa de LOURIVAL DA SIVLA MACEDO, 

qualificado nos autos, bem como para fixar os alimentos definitivos no 

valor correspondente 30% do salário mínimo mensal vigente, devidos pelo 

requerido ao requerente, correspondendo hoje a R$ 286,20 (duzentos e 

oitenta e seis reais e vinte centavos), a ser pago até o dia 10 (dez) de 

cada mês, diretamente à representante do autor, mediante depósito na 

conta informada nos autos.14. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da assistência judiciária gratuita. 15. Expeçam-se os mandados e ofícios 

necessários ao cumprimento desta decisão.16. Intime-se o representante 

do Ministério Público.17. Decorrido o prazo recursal, expeça-se o 

mandado ao Registro Civil competente, para que seja averbada a 

paternidade e os apelidos de família do requerido no nome do requerente, 

atendido o disposto na Lei n.º 6.015/73, art. 29, §1º, “d”, e art. 109, §4º, da 

mesma Lei.18. 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, 14 de maio de 

2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 735986 Nr: 15407-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACADC, AAADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - OAB:5205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 15407-06.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o pedido de fls. 53/54, bem como o parecer ministerial de fls. 55/56 

e por tudo mais que dos autos consta, em razão da manifesta 

inadimplência de pensão alimentícia devida à parte exequente, decreto a 

prisão civil do executado Josemy da Conceição Silva (qualificado nos 

autos), com fulcro no art. 528, §3º, do Código de Ritos, por 30 (trinta) dias 

ou até que salde sua dívida. Saliente-se ao executado que o cumprimento 

da pena não o exime do pagamento das prestações vencidas e 

vincendas, devendo ser expedido o competente mandado de prisão.

2. No mais, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, sem prejuízo da determinação supra, determino que se 

expeça certidão judicial que comprova a dívida exequenda para que a 

parte exequente proceda com o protesto na forma postulada, com 

espeque no art. 517, do CPC.

3. Intime-se.

 4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 30 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 897135 Nr: 4401-26.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH SOUSA DOURADO - 

OAB:OABMT 7141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO FILHO - OAB:MT/6174

 Processo n.º 4401-26.2018.811.0003

Vistos etc.

1. Haja vista a informação constante na certidão de fl. 26, designo o dia 

03.07.2018, às 13h50min, para o a colheita do depoimento pessoal do 

requerido, que deverá ser intimado para tal desiderato.

2. Comunique-se ao juízo deprecante.

3. Expeça-se o necessário, com urgência.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 30 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 775455 Nr: 4410-90.2015.811.0003

 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: MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: O Doutor Wanderlei José dos Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca de Rondonópolis, 

Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o presente edital 

virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo e 

Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima especificado, 

que Marlene Catuver dos Santos move contra Luciley Catuver dos Santos, 

sendo decretada a interdição deste conforme se vê da sentença seguinte: 

“15. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, 

em conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, para 

decretar a interdição de LUCILEY CATUVER DOS SANTOS (qualificada 

nos autos), declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos 

relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 3º, inciso 

II, do Código Civil. 16. Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, 

do Digesto Civil, nomeio como curadora da interditanda a requerente, 

MARLENE CATUVER DOS SANTOS. 17. Em atenção ao disposto no art. 

1.184 da Lei Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se 

o presente decisum no Registro Civil competente e publique-se na 

imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias. 18. Expeça-se mandado de inscrição. 19. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, vez que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 20. Decorrido o prazo, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

22 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.”. Eu, 

J.B.B.S, Analista Judiciário, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 897714 Nr: 4557-14.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO TREMARIN - 

OAB:25487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4557-14.2018.811.0003

Vistos etc.

 1. A toda evidência, compulsando os autos com vagar, nota-se que a 

ação se trata de INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE aforado 

por HERASMO MENEZES NEVES, entretanto, não foram juntados 

quaisquer documentos à peça exordial, nem mesmo o instrumento de 

procuração outorgado pelo autor ao causídico que subscreve o petitório 

de fls. 04/08, bem como não foram atendidos os requisitos do art. 319, 

incisos II e V, do CPC.

2. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial (art. 321, do CPC), atendendo as disposições contidas no 

art. 320, do Estatuto Processual Civil, carreando ao feito a procuração da 

pessoa suprarreferida, os demais documentos pertinentes e, ainda, 

atendendo a todos os requisitos previstos nos incisos do art. 319, do CPC, 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC).

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 30 de maio de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701163 Nr: 9141-71.2011.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENIR FERNANDES DE OLIVEIRA, UESLEI ALVES DE 

OLIVEIRA, WELINGTON ALVES DE OLIVEIRA, LAURA CRISTINA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REINALDO MANOEL 

GUIMARAES, para devolução dos autos nº 9141-71.2011.811.0003, 

Protocolo 701163, 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.: 737559 Nr: 388-23.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YRRDS, FRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VXDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ GALDINO - 

OAB:OAB/MT14575, ILSON JOSÉ GALDINO - OAB:11554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DENISVALDO SILVA 

JARDIM, para devolução dos autos nº 388-23.2014.811.0003, Protocolo 

737559, 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.: 743957 Nr: 4348-84.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YRRDS, FABIANA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENERANDO XAVIER DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ GALDINO - 

OAB:OAB/MT14575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DENISVALDO SILVA 

JARDIM, para devolução dos autos nº 4348-84.2014.811.0003, Protocolo 

743957, 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.: 747725 Nr: 6582-39.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YRRDS, FRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VXDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ GALDINO - 

OAB:OAB/MT14575, ILSON JOSÉ GALDINO - OAB:11554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMAR SALES MIRANDA - 
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OAB:5388/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DENISVALDO SILVA 

JARDIM, para devolução dos autos nº 6582-39.2014.811.0003, Protocolo 

747725, 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.: 748557 Nr: 6996-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YRRDS, FABIANA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENERANDO XAVIER DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062, ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DENISVALDO SILVA 

JARDIM, para devolução dos autos nº 6996-37.2014.811.0003, Protocolo 

748557, 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.: 451025 Nr: 6205-73.2011.811.0003

 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: ELENIR FERNANDES DE OLIVEIRA, UESLEI ALVES DE 

OLIVEIRA, WELINGTON ALVES DE OLIVEIRA, LAURA CRISTINA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MANOEL ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REINALDO MANOEL 

GUIMARAES, para devolução dos autos nº 6205-73.2011.811.0003, 

Protocolo 451025, 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): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 323297 Nr: 8554-30.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRBB, DLDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora Dr. GERALDO ROBERTO PESCE, de 

que decorreu o prazo de suspensão solicitado, para que se manifeste no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 798571 Nr: 13733-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIA REGINA SOARES AMORIM DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO UMBELINO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - 

OAB:13068/MT, PIETRA PY ALBERS - OAB:14294, VINICIUS VARGAS 

LEITE - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora Dr. GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO, 

de que decorreu o prazo de suspensão solicitado, para que se manifeste 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 778899 Nr: 5737-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJANIRA BARBOSA NOGUEIRA PIATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DUILIO PIATTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora Dr. DUILIO PIATO JUNIOR, de que 

decorreu o prazo de suspensão solicitado, para que se manifeste no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 446837 Nr: 2019-07.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERM, MRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora Dra. POLLYANA DE PAULA E 

SILVA, de que decorreu o prazo de suspensão solicitado, para que se 

manifeste no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 754268 Nr: 9927-13.2014.811.0003

 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: AKAM, TAM, RCADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DIAS IORA - 

OAB:20073/E, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT, SÉRGIO 

LUIZ PESCE - OAB:12460-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAINE NAHANE MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 18122, VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - OAB:11.230-B

 Intimação do Dr. VANDERLEI SILVERIO PEREIRA, nos termos do art. 431 

da CNGC, para no prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos 

que se encontram com carga, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 806364 Nr: 16791-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMSDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Dra. STAEL MARIA DA SILVA, nos termos do art. 431 da 

CNGC, para no prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos 

que se encontram com carga, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 717249 Nr: 12671-49.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMLS, HLS, MDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRXDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELE PERES DE SOUZA - 

OAB:18424 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Dra. NADIELE PERES DE SOUZA, nos termos do art. 431 da 

CNGC, para no prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos 

que se encontram com carga, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 717251 Nr: 12673-19.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMLS, HLS, MDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRXDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELE PERES DE SOUZA - 

OAB:18424 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Dra. NADIELE PERES DE SOUZA, nos termos do art. 431 da 

CNGC, para no prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos 

que se encontram com carga, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 712602 Nr: 7676-90.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFL, EDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROBSON 

KLIEMASCHEWSK - OAB:9630/MT

 Intimação do Dr. MAURO ROBSON KLIEMASCHEWSK, nos termos do art. 

431 da CNGC, para no prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER em cartório os 

autos que se encontram com carga, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 386739 Nr: 465-76.2007.811.0003

 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: ABVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Dra. MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA, nos termos do 

art. 431 da CNGC, para no prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER em cartório 

os autos que se encontram com carga, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 715490 Nr: 10774-83.2012.811.0003

 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: MVHV, LRHDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJBV, MRA, GBV, ABVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - 

OAB:18944, FERNANDA MARTINS BEZERRA COSTA - OAB:15.263/MT, 

GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - OAB:15.473 E, LEONARDO SANTOS 

DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 Intimação da Dra. MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA, nos termos do 

art. 431 da CNGC, para no prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER em cartório 

os autos que se encontram com carga, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 451430 Nr: 6609-27.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVHV, LRHDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLRV, MJBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELO JUNIOR - 

OAB:6.370/MT, FERNANDA MARTINS BEZERRA COSTA - OAB:15263/O, 

JULIO CESAR ESPERANZA JUNUIR - OAB:15290/2000, KASSIO 

BARBOSA DA SILVA - OAB:MT-15.562/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 Intimação da Dra. MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA, nos termos do 

art. 431 da CNGC, para no prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER em cartório 

os autos que se encontram com carga, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 723473 Nr: 4465-12.2013.811.0003

 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: JSB, KMDC, EDHMDC, DCDLS, ÉSC, HDLM, HB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDHMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON JORGE BASILIO DE 

OLIVEIRA - OAB:14.849, LUCIANA LUMIE KOBATA - OAB:5.131/MT, 

LUCIANA LUMIE KOBATA - OAB:5131/MT, RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT, THEMIS LESSA DA SILVA - OAB:15.355 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Dra. LUCIANA LUMIE KOBATA, nos termos do art. 431 da 

CNGC, para no prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos 

que se encontram com carga, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 739411 Nr: 1592-05.2014.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Dra. LUCIANA LUMIE KOBATA, nos termos do art. 431 da 

CNGC, para no prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos 

que se encontram com carga, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 765372 Nr: 16079-77.2014.811.0003
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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: EPDS, MHDSN, JJDS, MPDS, MIDS, JIDS, LJDS, AJDS, 

APDS, MASDS, EBDS, AJDS, GFBDS, EDJPDS, ACDS, EDGJDS, DCDS, 

VCLDS, RCDS, RCDS, DCDS, APSNS, MASDO, RLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDTJDS, EDAPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. JOSE APARECIDO PEREIRA VERISSIMO, nos termos do 

art. 431 da CNGC, para no prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER em cartório 

os autos que se encontram com carga, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 765401 Nr: 12-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAS, JCAS, MAGFS, VASF, IFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. JOSE APARECIDO PEREIRA VERISSIMO, nos termos do 

art. 431 da CNGC, para no prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER em cartório 

os autos que se encontram com carga, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 815245 Nr: 1298-79.2016.811.0003

 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: CDRP, DEBP, DP, DP, SGP, EDRPS, LP, NP, SDRP, GP, 

ELP, LZC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDDRP, EDNEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 Intimação do Dr. FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA, nos termos do art. 431 da 

CNGC, para no prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos 

que se encontram com carga, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 893551 Nr: 2991-30.2018.811.0003

 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: LDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:MT/9521 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Dra. EUNICE DE SOUZA, nos termos do art. 431 da CNGC, 

para no prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 893558 Nr: 2996-52.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Dra. EUNICE DE SOUZA, nos termos do art. 431 da CNGC, 

para no prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 330708 Nr: 2188-38.2004.811.0003

 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: LLLMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FATIMA DE OLIVEIRA JORGE 

CAMPOS - OAB:15281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Dra. ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO, nos termos do art. 

431 da CNGC, para no prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER em cartório os 

autos que se encontram com carga, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 452098 Nr: 7277-95.2011.811.0003

 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: LF, SLF, LFDS, TFDS, SFDS, LRDS, LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7277-95.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Primeiramente, determino que a Sr.ª gestora judiciária proceda à 

inclusão, nos registros dos autos, do Espólio de Maria Rosa do 

Nascimento Francisco.

 2. Ademais, defiro o pleito de fl. 180/181.

3. Após, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

4. Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 798152 Nr: 13535-82.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECB, PCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12485/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEYSLLER WILLON SILVA - 

OAB:23307/O

 3. Sobre o tema, anoto os seguintes julgados: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE VEÍCULO ATRAVÉS 

DO RENAJUD - POSSIBILIDADE. Diante do convênio celebrado entre o 

DENATRAN, o Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça 

Federal, mais conhecido como 'RENAJUD', ao qual este Tribunal de Justiça 

aderiu, é possível a realização de penhora, através de meio eletrônico, em 

veículo registrado em nome do executado. (TJMG – AI n.° 

1.0024.03.076030-0/001 Rel: Edivaldo George dos Santos. DJ: 26/06/2009) 

EMENTA: AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - RENAJUD - DEVER DO 

MAGISTRADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A observância do 

princípio da menor onerosidade, consagrado pelo art. 620 do Código de 

Processo Civil, deve estar em harmonia com o princípio-fim maior do 

processo executivo que é o pagamento ao credor do modo mais fácil e 

célere. II - A utilização do sistema Renajud é verdadeiro dever do 

magistrado, tendo em vista ser direito do exeqüente. IV - Recurso 

conhecido e provido. (TJ/MG – AI n.º 1.0024.07.356818-0/001(1). Rel. 

Teresa Cristina da Cunha Peixoto. DJ: 18/08/2009) 4. Diante da realidade 

processual, viável o bloqueio total de veículos porventura existentes em 

nome do devedor, mormente em face da ausência de conhecimento de 

bens para garantia da execução. 5. Pelo exposto, defiro o bloqueio de 

veículos em nome do executado junto ao órgão de trânsito, realizando-o 

por meio do sistema RENAJUD, conforme comprovante de fl. 87, 

determinando, desde já, que se proceda à penhora e avaliação do bem 

móvel descrito no aludido documento, de propriedade do devedor. 6. 

Após, intimem-se as partes quanto ao laudo de avaliação, para que, 

querendo, no prazo legal, se manifestem. 7. Empós, vista ao Ministério 

Público. 8. Em seguida, conclusos. 9. Intime-se. 10. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 de junho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 818359 Nr: 2333-74.2016.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSB, BDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2333-74.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS aforada por V.S.B., representado 

por Bruna dos Santos Oliveira em face de BRUNO GONZAGA DE BARROS 

(qualificados nos autos).

2. As partes formularam acordo, conforme termo de ajuste carreado às 

fls. 95/102 dos autos em apenso (Código n.º 815144), no tocante aos 

alimentos.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda, homologo, por sentença, o acordo entabulado nos autos para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos.

5. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta e em 

conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com resolução de 

mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil.

6. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

7. Notifique-se o representante do Ministério Público.

8. Tendo as partes desistido do prazo recursal, a presente transita em 

julgado com sua publicação, após, arquivem os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 30 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002028-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CARMO SILVA CAVALCANTE (REQUERENTE)

RHANDON CAUE CARMO CAVALCANTE (REQUERENTE)

LEONARDO CAIUA CARMO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Não Possui Polo (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002028-73.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Compulsando os 

autos, verifica-se que a decisão de ID: 3294276 determinou que a parte 

inventariante fosse intimada para juntar o comprovante de recolhimento do 

ITCMD, as certidões negativas das fazendas federal, estadual e municipal 

e as primeiras declarações. 2. A parte inventariante juntou a guia de 

recolhimento do ITCMD (ID: 4686120), porém, deixou de apresentar o 

comprovante de pagamento, não sendo possível aferir se o tributo foi 

quitado ou não. 3. As certidões negativas das fazendas Municipal e 

Federal foram juntadas (ID: 4311579). 4. Denota-se, portanto, que ainda 

devem ser apresentadas pela parte inventariante, as primeiras 

declarações, nos termos do art. 620, incisos I a IV, do CPC, a certidão 

negativa da fazenda estadual, emitida pela Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso, e o comprovante de recolhimento do ITCMD, cuja guia já 

foi acostada aos autos. 5. Além disso, extrai-se que ainda não houve 

manifestação da parte inventariante a respeito da petição de ID: 6658117, 

conforme havia sido determinado na decisão de ID: 10147691. 6. Assim, 

intime-se a parte inventariante para que junte aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, todos os documentos tratados no item 4, acima, bem como 

para que cumpra o item 1 da decisão de ID: 10147691. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de maio de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010085-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. V. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE VIEIRA DA SILVA OAB - 453.624.321-68 (REPRESENTANTE)

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FRANÇA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010085-46.2017.811.0003 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 ser parte em ação de guarda, na qual 

ele deve figurar como objeto do feito. 2. Assim, intime-se a parte autora 

para, 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, 

29 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001440-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DE JESUS DO SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL XAVIER DE PAULA OAB - MT13969/O (ADVOGADO)

GERSON CAMILO DE PAULA OAB - MT0005179S (ADVOGADO)

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO TEODORO DO SOUTO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS
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Processo n.º 1001440-95.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 13210476, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 

(um) mês. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o prazo da 

suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos autos e 

intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4. No mais, quanto ao pedido de conversão da presente ação de 

inventário em arrolamento, nota-se dos autos (ID: 13135776) que o este 

feito já está sendo processado na forma do arrolamento, art. 659, do CPC, 

sendo assim, não há que se falar em conversão. 5. Cumprida a diligência 

supra, venham-me os autos conclusos. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de maio de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009754-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR NASCIMENTO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009754-64.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Ante a 

manifestação de ID: 12798313, a indefiro, devendo ser analisada a medida 

de urgência pleiteada nos moldes já determinados nos autos ID: 10914784, 

item 1. 2. No mais, intime-se a parte autora para que requeira o que de 

direito, no prazo legal. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 24 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001222-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA CORREA DAS NEVES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001222-67.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

analisando detidamente os autos, nota-se que se trata de uma ação de 

jurisdição voluntária, portanto, não há se falar em polo passivo, bem como 

deve ser corrigido o endereçamento da peça e o valor da causa, sendo 

assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial (art. 319, do CPC), atendendo às disposições contidas no 

art. 319, incisos III, IV e V, do CPC, fazendo a devida regularização 

processual, retirando o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do polo 

passivo, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2. 

Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de 

maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006869-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006869-77.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro a cota 

ministerial de ID: 12655636. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004424-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FAUSTINO DE LIMA (REQUERENTE)

EURIPEDES FAUSTINO DE LIMA (REQUERENTE)

DORA MARIZA MARTINS LIMA (REQUERENTE)

ELISANGELA RODRIGUES DE LIMA OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALLAN OLIVEIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

LAZARO FAUSTINO DE LIMA (REQUERENTE)

JUAREZ FAUSTINO DE LIMA (REQUERENTE)

AILTON PEREIRA DE LARA (REQUERENTE)

CARMEM RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT21022/O (ADVOGADO)

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRILO FAUSTINO DE LIMA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004424-86.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 12798446, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 3 

(três) meses. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o prazo 

da suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos autos e 

intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 25 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009176-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Caixa Economica Federal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009176-04.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Abra-se vista dos 

autos ao Ministério Público para sua manifestação, no prazo legal. 2. 

Após, venham-me os autos conclusos. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006331-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIANE CRISTINA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLINA PLACIDA VILELLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006331-96.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Abra-se vista dos 

autos as parte autora, bem como ao representante do Ministério Público 

para que se manifestem, no prazo legal. 2. Após, venham-me os autos 

conclusos. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 

de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001327-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MICHARKI VAVAS OAB - SP304153 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MELCHOR GARCIA MARQUES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001327-44.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente às isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 
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alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a parte 

requerente, André Luiz Garcia, que deverá ser intimada, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, assinar o respectivo do termo de compromisso. 4. No 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, 

deverá a pessoa da inventariante apresentar as primeiras declarações, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA em caso de imóvel 

rural, devidamente atualizados e autenticados, lavrando-se termo 

circunstanciado em cartório (art. 620, CPC). 5. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da 

inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de maio de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008288-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA THAIS RICHTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008288-35.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 12880513. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 29 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001648-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINA CORTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO HÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001648-50.2016.811.0003 Vistos etc. 1. JULGO, por 

sentença (art. 659, CPC), o inventário dos bens deixados por MANOEL 

CORTE DE SOUZA (qualificado nos autos), na forma pleiteada pela 

inventariante nos autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

salvo erro ou omissão e direitos de terceiros. 2. Tendo o feito tramitado 

sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, decorrido o prazo 

recursal, sejam expedidos os competentes formais de partilha, alvarás 

e/ou carta de adjudicação. 3. Após, arquivem-se, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001126-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALITO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELE PERES DE SOUZA OAB - MT0018424A (ADVOGADO)

JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇAO OAB - MT15996/O-O (ADVOGADO)

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIRTO FERREIRA DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001126-86.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Ab initio, indefiro 

os pleitos formulados ao ID: 12012415, tendo em vista que tanto o pedido 

de exigir contas como o pedido de remoção do inventariante devem ser 

feitos em procedimentos autônomos, tramitando em autos apartados, 

atendendo os requisitos dos arts. 319, 553 e 623, parágrafo único, todos 

do Código de Ritos. 2. Por outro lado, defiro o pleito do inventariante, 

formulado ao ID: 12105667, determinando a suspensão do feito pelo prazo 

de 1 (um) mês. 3. Após, intime-se o inventariante para que cumpra o item 2 

da decisão de ID: 11186757. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010153-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERONDINA NUNES OURIVES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010153-93.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente às isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a parte 

requerente, Cristiane Nunes da Silva, que deverá ser intimada, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, assinar o respectivo do termo de compromisso. 

4. No prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestar 

compromisso, deverá a pessoa da inventariante apresentar as primeiras 

declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos 

bens inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA em caso de 

imóvel rural, devidamente atualizados e autenticados, lavrando-se termo 

circunstanciado em cartório (art. 620, CPC). 5. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da 

inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de maio de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002823-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BRANDAO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002823-11.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo poderá revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Oficie-se à instituição financeira 

declinada na inicial para que informe ao juízo quanto à existência de 

numerário em conta bancária em favor do de cujus. 4. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos prova de que 

não há outros herdeiros do falecido além daqueles mencionados no 

processo, utilizando-se, para tanto, de declarações com firma 

reconhecida de, ao menos, 3 (três) testemunhas. 5. Após, vista ao 

representante do Ministério Público. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de maio de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000881-12.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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BEATRIZ PARREIRA REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UESLEI PAULO RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000881-12.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Cediço que a 

pessoa que é incapaz de poder prover o seu sustento com o próprio labor 

não pode ser deixado à própria sorte. 2. Nesse diapasão, o direito não 

descura o fato da vinculação da pessoa ao seu próprio organismo familiar, 

impondo, então, aos parentes do necessitado, ou pessoa a ela ligada por 

um elo civil/afetivo, o dever de promover-lhe as condições mínimas de 

sobrevivência, não como favor ou generosidade, mas como obrigação 

judicialmente exigível. 3. O dever de prestar alimentos funda-se na 

solidariedade humana e econômica que deve existir naturalmente entre os 

membros da família e parentes. Há um dever legal de mútuo auxílio familiar, 

transformado em norma, ou mandamento jurídico pelo legislador civilista. 

Originariamente, nada mais era do que um dever moral, um 

comprometimento ético, que no direito romano se expressava pela 

equidade, chamado de officium pietatis, ou caritas. 4. Todavia, as razões 

que obrigam a sustentar os parentes, a prole e a dar assistência ao 

cônjuge transpassam as justificativas morais ou sentimentais, 

encontrando sua origem no próprio direito natural. É inata na pessoa a 

inclinação para prestar auxílio, socorrer e dar sustento, sobretudo quando 

quem necessita se trata de um familiar ou, principalmente, de um filho 

ainda menor. 5. Neste atual cenário econômico capitalista, onde há 

incidência de crises periódicas, a família e seus integrantes naturalmente 

necessitam de auxílio, em especial os enfermos, idoso, as crianças e os 

adolescentes que, a priori, não possuem meios próprios para prover o seu 

sustento, sendo que além da inerente função assistencialista, a família 

provê o sustento, educação, lazer e cultura de seus membros compatíveis 

com a sua condição econômica. 6. No mais, analisando detidamente os 

autos, vê-se que a parte exequente formulou pleito de inclusão do nome 

do devedor nos órgãos de proteção de crédito SPC e SERASA, tendo em 

vista que o executado não adimpliu com o débito exequendo. 7. No tocante 

ao aludido pleito, insta consignar que a verba alimentar tem caráter vital 

para as manutenções básicas do necessitado, sendo imperioso que as 

prestações sejam realizadas corretamente, sob pena de se impor ao 

credor, que na maioria das vezes possui tenra idade e não pode prover o 

próprio sustento, uma situação degradável. 8. Sobre o tema, anoto as 

considerações de Fredie Didier Júnior (Curso de direito processual civil. 5ª 

ed., v. 5. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 715): “(...) o alimento, em sentido 

amplo, abrange todo o necessário ao sustento, morada, vestuário, saúde 

e educação do ser humano. Atualmente, costuma-se acrescentar a este 

rol o lazer, considerado essencial para o desenvolvimento sadio e 

equilibrado de todo indivíduo.” 9. Nota-se daí quão grande é a importância 

da efetiva prestação alimentícia, o que certamente levou a parte 

exequente a manejar a presente ação. 10. Corroborando as lições supra, 

considero, ainda, o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça deste 

Estado: “A obrigação alimentar é, ao mesmo tempo, um direito e um dever 

fundamental. O princípio da máxima eficácia dos direitos fundamentais, 

aliado aos princípios encartados no ECA, impõe ao Judiciário a tarefa de 

buscar todos os meios possíveis para a efetivação do comando 

constitucional. A inclusão do nome do agravado nos registros da SERASA 

e do SPC é medida adequada, necessária e proporcional ao atendimento 

do direito aos alimentos. Na aplicação das normas constitucionais deve-se 

perseguir, entre outros, os princípios da supremacia e da unidade da 

Constituição, bem como o da máxima efetividade das normas 

constitucionais. A falta de previsão infraconstitucional não pode ser 

suficiente para impedir a efetivação de um direito fundamental.” (TJ/MT – 

Agravo de Instrumento n.º 106768/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Marcos 

Machado. DJ: 18. 01. 2012 – grifamos) 11. Assim, por todo o exposto e 

tendo em vista o caráter substancial dos alimentos in voga, defiro o pleito 

de ID: 12336601, determinando que se oficie ao SPC e ao SERASA para 

que incluam em seus cadastros de restrições de crédito o nome do 

executado, nos termos do art. 782, §3º, do Código de Ritos, bem como 

procedendo com o necessário para transferência do numerário bloqueado 

judicialmente à conta bancária de titularidade da parte autora. 12. Em 

seguida, cumpridas as determinações supra, abra-se vista dos autos à 

parte autora para indicar bens do devedor à penhora, no prazo de 5 

(cinco) dias, e, após, ao Ministério Público. 13. Intime-se. 14. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de maio de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010436-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RODRIGUES DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010436-19.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE ALIMENTOS aforada por H.F.M., representada por sua genitora Sr.ª 

Flavia da Silva Freitas, em face DOUGLAS RODRIGUES DE MORAIS 

(qualificados nos autos). 2. Analisando detidamente os autos, a toda 

evidência, nota-se que a parte autora foi intimada para emendar a inicial, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC), porém, 

conforme se extrai da certidão de ID: 13117097, não foi cumprida essa 

determinação. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação processual civil em vigor é clara 

ao disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução de mérito 

e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito nos 

casos de indeferimento da inicial. 5. Ademais, o art. 330, do Código de 

Ritos, prescreve as hipóteses que a petição inicial será indeferida, 

vejamos: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II 

- a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse 

processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. § 1o 

Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa 

de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais 

em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não 

decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis 

entre si. § 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 

decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o 

autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as 

obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 

quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o 

valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados. (grifo nosso). 6. Assim, do minudente volver dos autos, 

nota-se que não foi cumprida a determinação de ID: 11675599, razão pela 

qual aplico ao caso o disposto no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem 

resolução de mérito. 7. Sobre o tema anoto o seguinte julgado: EMENTA. 

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO 

APENSADOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 485, I, DO 

CPC DE 2015. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. A 

lei processual civil é clara no sentido de que, uma vez determinada a 

emenda à inicial, a fim de suprir quaisquer defeitos ou irregularidades, não 

cumprindo a parte autora a diligência, será o caso de indeferimento da 

inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 

485, inciso I, do CPC/2015. 2. Contudo, se os autos dos embargos à 

execução são apensados à execução, todos os documentos necessários 

à instrução dos embargos estão reunidos, donde a desnecessidade de 

emenda à inicial. 3. Apelo conhecido e provido. (TJ-DF 20150110691217 

0019942-24.2015.8.07.0001, Relatora Ana Cantarino, Data do 

julgamento:15.09.2016, Data de Publicação no DJE: 23.09.2016 ). 

[Grifamos] 8. Assim, ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, 

inciso I, do Codex de Processo Civil. 9. Sem condenação em custas, eis 

que incabíveis à espécie. 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de 

maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004943-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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CARLOS EDUARDO DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. E. M. D. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT21267/O (ADVOGADO)

JAQUELINE MENDONCA FERREIRA OAB - 041.944.611-77 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004943-61.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE ALIMENTOS aforada por CARLOS EDUARDO DOS REIS 

em face de V.E.M.R., representado por sua genitora Jaqueline Mendonça 

Ferreira (qualificados nos autos). 2. As partes formularam acordo, 

conforme termo de ajuste carreado aos autos (ID: 10130508). 3. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 4. Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução 

da demanda, homologo, por sentença, o acordo entabulado nos autos 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 5. Ante o exposto, 

atendendo a tudo mais que dos autos consta e em conformidade com o 

parecer ministerial, extingo o feito com resolução de mérito, ex vi do art. 

487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil. 6. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 7. Notifique-se o representante 

do Ministério Público. 8. Decorrido o prazo recursal, arquivem os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de maio de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002012-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANCIO RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002012-51.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE ALVARA aforado por AMANCIO RODRIGUES DE AMORIM (qualificado 

nos autos). 2. No ID: 12854351, requereu a parte autora extinção do feito 

sem resolução de mérito. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação processual civil em 

vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem 

resolução de mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no 

art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a 

extinção do feito quando o autor desistir da ação. 5. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo o feito sem 

resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex Processual 

Civil. 6. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 7. 

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, 25 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003756-52.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. P. A. (REQUERENTE)

B. G. P. A. (REQUERENTE)

VILMA FRANCISCA PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE OLIVEIRA AGUIAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003756-52.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTICIA aforada por V.G.P.A. e 

B.G.P.A., representadas por sua genitora, Sr.ª Vilma Francisca Pimentel 

Aguiar, em face de PAULO JOSÉ OLIVEIRA AGUIAR (qualificados nos 

autos). 2. Ao ID: 4964272, infere-se que a parte devedora cumpriu sua 

obrigação alimentar. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação processual civil em vigor é clara 

ao disciplinar os modos de extinção do processo de execução, e, dentre 

eles, encontra-se precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor 

satisfaz a obrigação. 5. Diante do comprovante juntado ao ID: 4964272, 

verifica-se que a obrigação contida nesta ação executiva foi satisfeita, de 

maneira que, cumprida a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção 

do feito em análise. 6. Ante o exposto, em conformidade com o parecer 

ministerial e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito, 

nos termos do art. 924, inciso II, do Codex Processual Civil. 7. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 8. 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, 25 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002773-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA FLORES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JOSE DE LIMA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002773-53.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO aforada por DILMA FLORES FARIAS em face de 

FRANCISCO JOSE DE LIMA FILHO (qualificados na peça vestibular), onde 

a parte requerente aduz, em síntese, que se casaram em 03.03.2006, sob 

o regime da comunhão parcial de bens, sendo do matrimônio não advieram 

filhos, bem como não há bens e nem dívidas a partilhar. 2. A inicial de ID: 

1990444 foi instruída com os documentos necessário para propositura da 

ação. 3. Citada por edital (ID: 3040810), a parte requerida deixou o prazo 

de resposta transcorrer in albis (ID: 4794154), sendo-lhe nomeado 

curador especial, que apresentou contestação por negativa geral no ID: 

10029815. 4. O representante do Ministério Público manifestou nos autos 

ID: 13004013. 5. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 6. A existência do matrimônio restou provada 

pelo documento de ID: 1990450. 7. Considerando que não há bens a 

serem partilhados, bem como que a ação não versa sobre direito de 

menores, e, ante a possibilidade da dissolução do casamento estampada 

no art. 1.521, inciso IV, do Código Civil e art. 226, §6º, da Constituição da 

República, com a nova redação que lhe foi dada pela Emenda 

Constitucional n.º 66, outro caminho não há, senão decretar o divórcio 

conforme pleiteado na inicial. 8. Ante o exposto e atendendo a tudo mais 

que dos autos consta, julgo procedente o pedido articulado na exordial, ex 

vi do art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil, pelo que decreto o 

divórcio requerido por DILMA FLORES FARIAS em face de FRANCISCO 

JOSE DE LIMA (adrede individualizados). 9. Sem condenação em custas e 

nem em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade da justiça. 10. Averbe-se a presente decisão no assentamento 

do registro civil. 11. Oficie-se ao titular do Cartório de Registro Civil 

competente, expedindo-se os mandados de inscrição e averbação. 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, 25 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000364-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ROMERO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CHARLES BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000364-07.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE GUARDA aforada por LUCIMAR ROMERO DA SILVA em face de 

FABIANA APAREIDA DE ALCÂNTARA e JAEDER LOPES DOS SANTOS 

(qualificados nos autos). 2. As partes formularam acordo, conforme termo 

de ajuste carreado aos autos (ID: 10241965), no tocante à guarda da filha 

menor e ao direito de visitas. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. Tendo em vista que as partes 

transigiram com vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o 

acordo entabulado nos autos para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. 5. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

extingo o feito com resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do 

Digesto Processual Civil, deferindo a guarda da menor em favor da 

genitora, bem como o direito de visitas em favor do genitor na forma 

acordada ao ID: 10241965. 6. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 7. Notifique-se o representante do Ministério 

Público. 8. Decorrido o prazo recursal, arquivem os autos, procedendo-se 

às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 25 de maio de 2018. WANDERLEI 

JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 817476 Nr: 2042-74.2016.811.0003

 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: ABDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Postos isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

submeter MARCIEL DORNELLES DE OLIVEIRA à curatela restrita a 

aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser exercida por 

AMÉLIA BRENALTA DORNELLES OLIVEIRA, a quem competirá prestar 

contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando advertidos de que 

necessitará de prévia autorização judicial para que contraia obrigações 

em nome do interditando.A interdição abrange a prática de atos de 

disposição patrimonial, demandar ou ser demandado em juízo, emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos de administração 

de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código 

de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente 

no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 

vezes, com intervalo de 10 dias.Independente do trânsito em julgado, 

expeça-se o competente mandado de registro da sentença de interdição 

para Cartório de Registro Civil competente, para ser registrado e averbada 

a sentença junto à certidão de nascimento do requerido.Sem custas e 

honorários ante a gratuidade da justiça.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as devidas baixas.Publique-se. Intimem-se. 

Notifique-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 774298 Nr: 4026-30.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEYSIANE SILVA SOUZA PORTES, HILDILENE FREITAS 

DOS SANTOS OLIVEIRA, MSDO, VSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELIZANO RICARDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE MARTINS KAWABATA - 

OAB:12389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,1. Intime-se a inventariante para apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, a Guia de Informação e Apuração do ITCD alusiva ao 

comprovante de isenção do tributo encartado à fl. 35, bem como cópia de 

sua certidão de nascimento ou casamento, conforme o caso, e do ‘de 

cujus’.2. faculto à inventariante comprovar a anuência das credoras da r. 

obrigação relativamente à pretensa transação.De outro lado, considerando 

o depósito das verbas trabalhistas em conta judicial, certifique-se a 

Serventia se os r. valores encontram-se de fato em conta vinculada ao 

presente feito, haja vista a informação constante às fls. 23/26 e 97/99, 

adotando-se as providencias necessárias no sentido de que sejam 

depositados no inventário o quantum noticiado, com a juntada do extrato 

da mencionada conta judicial (fl. 141).4. No mais, a par das últimas 

declarações apresentadas às fls. 154/160, registro que a cessão é um 

negócio jurídico, assim o herdeiro menor de idade não pode ceder seu 

quinhão hereditário, ainda que representado ou assistido por seus pais. 

Para que tal ocorra, faz-se necessária a devida autorização judicial, 

devendo ser comprovada a evidente utilidade ou conveniência do ato 

translativo.Demais disso, verifica-se que o imóvel possui gravame (fls. 

174/176), sendo fundamental que a inventariante demonstre se o mesmo 

haverá de ser quitado por eventual seguro prestamista ou outro 

porventura contratado com a instituição financeira, visando possibilitar a 

inclusão do imóvel no presente inventário, porquanto o bem até então não 

pertence ao ‘de cujus’, e sim a terceiro. Doravante, a inventariante deverá 

retificar o plano final de partilha, adequando-se o quinhão hereditário 

pertencente a cada um dos sucessores, de forma igualitária, 

observando-se o quanto disposto nos parágrafos antecedentes. 5. 

Destarte, intime-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

adotar as providências ora apontadas para o deslinde do feito, sob pena 

de restar inviabilizada a homologação da partilha.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 849665 Nr: 11303-63.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVECDO, ICDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:OAB/MT 7.719-B

 Vistos etc.Não havendo qualquer questão prévia a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o processo, passando a 

organização de sua instrução.Incontroversa a inexistência de vínculo 

biológico entre o autor e o requerido. (...)Além do mais, ainda que 

comprovada a existência de algumas das hipóteses de vício de 

consentimento, no caso vertente, se faz necessária, ainda, a 

comprovação de total inexistência de vínculo proveniente da paternidade 

socioafetiva entre requerente e requerido.Destarte, os pontos 

controvertidos da demanda são: existência ou não de vício de 

consentimento em relação ao ato de reconhecimento da paternidade do 

autor e inexistência de vínculo decorrente da paternidade socioafetiva. 

Ante a controvérsia instalada, defiro a produção de prova oral, 

consubstanciada no depoimento pessoal da representante legal do autor e 

do requerido, bem como na oitiva de testemunhas, desde já advertindo as 

partes acima indicadas de que deverão comparecer à audiência de 

instrução e julgamento, sendo presumidos confessados os fatos 

alegados, caso não compareçam, ou comparecendo, se recusem a depor, 

mediante a aplicação da pena de confissão (CPC - §§ 1º e 2º, art. 385). 

Designo a solenidade para o dia 08 de agosto de 2018, às 17 horas, 

sendo que o rol de testemunhas deverá ser depositado no prazo do prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de 

indeferimento.No mais, intime-se o requerido por seu patrono, via DJE, 

para apresentar seu atual endereço no prazo de cinco dias.Com o 

endereço, expeça-se carta precatória à comarca respectiva com a 

finalidade de colher o depoimento pessoal do requerido, bem como para 

fins de realização de avaliação sociopsicológica no ambiente familiar do 

mesmo, notadamente para fins de fornecer ao Juízo elementos que 
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auxiliem no esclarecimento dos pontos controvertidos acima 

especificados.Sem prejuízo, solicite-se a devolução da missiva expedida 

para a Comarca de Primavera do Leste-MT independe de 

cumprimento.Intimem-se.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 434117 Nr: 2783-27.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIOMAR NESTOR DE ARAUJO, MARIA AMELIA MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO NESTOR DE ARAUJO, 

ANTONIETA DA SILVA ARAÚJO, ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DE RONDONOPOLIS- ACIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR NESTOR DE ARAUJO 

FILHO - OAB:MT/8053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DHANDARA ADRYHELLE 

VILELA DE ALMEIDA - OAB:21021/MT, JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Custas integralizadas quando da propositura da demanda. Sem 

honorários.Após o trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se 

carta de adjudicação em favor do cessionário Associação Comercial 

Industrial e Empresarial de Rondonópolis – ACIR (fls. 216/218) e formal de 

partilha no tocante ao imóvel registrado na matrícula nº. 9.014 (fl. 129).Em 

atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do quanto 

necessários aos interessados, abra-se vista à Fazenda Pública. 

Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações necessárias e 

registro, arquive-se com as cautelas de estilo.Publique-se. Intimem-se e 

cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 817476 Nr: 2042-74.2016.811.0003

 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: ABDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, ADVOGADOS, TERCEIROS E INTERESSADOS, 

INCERTOS E NÃO SABIDOS, EM SEGUNDA PUBLICAÇÃO, ACERCA DOS 

TERMOS DA R. SENTENÇA , FLS. 55/56 E VERSOS, A SEGUIR 

TRANSCRITA EM RESUMO: "...Postos isso, com fundamento no art. 487, I, 

e art. 754 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial para o fim de submeter MARCIEL DORNELLES DE OLIVEIRA à 

curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a 

ser exercida por AMÉLIA BRENALTA DORNELLES OLIVEIRA, a quem 

competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando 

advertidos de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome do interditando.A interdição abrange a 

prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandado em 

juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos 

de administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias.Independente do 

trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrado e averbada a sentença junto à certidão de nascimento do 

requerido.Sem custas e honorários ante a gratuidade da justiça.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas.Publique-se. 

Intimem-se. Notifique-se.Cumpra-se...".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 721727 Nr: 2750-32.2013.811.0003

 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: RIVADAVIA FERREIRA SOUTO, ZULENE RESENDE 

SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FLAVIO RIVADAVIO RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:OAB/MT12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

01. Prima facie, visando evitar a obstacularização do andamento 

processual, e, consequentemente, prezando pela célere prestação 

jurisdicional, dou por prejudicada a análise, no seio deste inventário, do 

pedido de alvará consistente em levantamento antecipado de valores. Com 

efeito, o procedimento do inventário, afeto à jurisdição contenciosa, é 

diverso daquele previsto para os alvarás judiciais, sendo que, permitir o 

processamento de pedidos de tal natureza dentro do inventário, ao certo 

ocasionaria tumulto processual.

02. Doravante, a teor do quanto disposto às fls. 86, oficie-se à 

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A a fim de informe este juízo acerca dos 

valores existentes em nome do de cujus referente aos títulos de 

capitalização – OUROCAP. Assinale-se o prazo de 10 (dez) dias para 

resposta.

03. No mais, considerando a ausência de resposta aos ofícios de fls. 

58/59 (BM&BOVESPA e Paetto Concessionária Fiat), reitero as suas 

expedições, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias a fim de que as 

informações aportem aos autos, sob pena de crime de desobediência.

04. Sem prejuízo, intime-se o inventariante para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar certidão negativa de débito estadual (expedida pela PGE) 

em nome do falecido.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 814024 Nr: 891-73.2016.811.0003

 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: EB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGDSSB, IS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 (...)Tal preceito comporta aplicabilidade ao procedimento em apreço, 

notadamente diante do lapso temporal percorrido sem a adoção das 

providências necessárias ao deslinde do feito, bem como a atual 

sistemática adotada pelos tribunais no sentido de se evitar a eternização 

dos procedimentos judiciais. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente 

processo, com fundamento no art. 485, III e VI, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários face à gratuidade da Justiça 

precedentemente deferida. Transitada em julgado, arquive-se com as 

cautelas de estilo. P. I. e Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 811847 Nr: 29-05.2016.811.0003

 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: IMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIMAR ZANATTA 

HOLSBACK - OAB:OAB/MS 15039, JANAINA EMANUELE MULLER - 

OAB:OAB/MT17.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA NEVES DE 

MENDONÇA MEIRA - OAB:15.818, FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - 

OAB:6973/MT, KAROLINE DA SILVA PEREIRA - OAB:OAB/MT 20187-O

 Certifico que, não foi expedido mandado de intimação para AS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA comparecerem a audiência de instrução e 

julgamento designada para a data de 12 de setembro de 2018, às 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 388 de 508



14h30min, em razão das mesmas terem advogados constituídos os quais 

foi intimada via DJE 10254, publicado no dia 14/05/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 700492 Nr: 8463-56.2011.811.0003

 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: DCSDS, MSDS, LSDS, MSDS, HCSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Vistos.

Diante do quanto disposto no petitório retro, e considerando a 

peculiaridade da causa e das questões controvertidas, também porque se 

trata de matéria de família, “em que se priorizam as soluções mais 

apaziguadoras e consensuais” (MARTINS, Ivanise Tratz, In Fagundes 

Cunha, José Sebastião e outros. Código de Processo Civil Comentado, São 

Paulo:Revista dos Tribunais, 2015, p. 967), hei por bem assinalar o dia 24 

de julho de 2018, às 15h00min para audiência de conciliação, cientes as 

partes de que não obtida a autocomposição o processo retomará o 

procedimento previsto em lei.

Requisite-se. Intimem-se. Notifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 801642 Nr: 15042-78.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSST, GST, JDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452/MT

 Vistos etc.

01. No que tange aos embargos de declaração de fls. 148/149, conforme 

certidão de fl. 159 os mesmos são intempestivos, haja vista que o patrono 

do embargante obteve acesso à decisão hostilizada através da publicação 

da mesma no DJE em 13/12/2017, portanto, o respectivo prazo teve início 

em 14/12/2017 e expirou em 22/01/2018 e, não obstante isso, a petição 

dos embargos só foi protocolada perante este Juízo em 01/02/2018.

Diante disso, deixo de conhecer dos embargos de declaração, eis que 

interpostos fora do prazo legal (art. 1.023, CPC ).

02. Doravante, a teor da certidão de fls. 162, abra-se vista dos autos à 

Defensoria Pública para, no prazo de dez dias, requerer o que entender 

de direito para o regular prosseguimentos do feito, oportunidade em que 

deverá apresentar cálculo atualizado do débito.

03. A teor da declaração de fls. 74, proceda-se à exclusão da causídica 

Luamar Nascimento Canuto do cadastro do presente feito junto ao Sistema 

Apolo e capa dos autos.

04. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 757560 Nr: 11849-89.2014.811.0003

 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: ROSALINA VIEIRA DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NIVALDO MEDEIROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de Inventário dos bens deixados pelo Espólio de Nivaldo 

Medeiros da Silva, ajuizado por Rosalina Vieira de Sena, bem qualificada 

nos autos.

Do petitório inaugural depreende-se que se encontra pendente de 

julgamento a ‘Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem’ 

interposta pela ora requerente em desfavor dos herdeiros do falecido (fls. 

05/08).

É certo que o resultado da demanda em comento influenciará diretamente 

no deslinde do presente feito, caracterizando verdadeira causa de 

prejudicialidade externa, razão pela qual, valendo-me do quanto disposto 

no art. 313, V, “a”, do CPC, suspendo o andamento da presente demanda 

até o julgamento definitivo da ação registrada sob o Código nº. 755207, em 

trâmite perante a 1ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca.

 Remetam-se os autos ao arquivo provisório pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias.

Fica a inventariante, desde já, ciente de que deverá se manifestar tão logo 

decorra o aludido prazo, independentemente de nova intimação, noticiando 

no presente feito o atual andamento do processo de nº. 755207. Em caso 

de inércia, o feito retomará a marcha processual.

 Com ou sem manifestação, renove-se a conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 746247 Nr: 5736-22.2014.811.0003

 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: AFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDENICE GABRIEL DA COSTA 

- OAB:MT/13.891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, por 

conseguinte: a) DECLARO, com efeito ex tunc, a existência de união 

estável contraída por A. F. B. e S. J. da S., pelo período compreendido 

entre agosto de 1997 a junho de 2012;b) ACOLHO o pedido de partilha dos 

direitos sobre o bem registrado sob a matrícula nº. 107330, oriundo do 

contrato de compra e venda colacionado à fl. 53, situado na Travessa 04, 

nº. 34, Bairro São Sebastião, na proporção de 50% (cinquenta por cento) 

para cada uma das partes;c) ACOLHO a partilha dos direitos sobre a 

motocicleta estampada no CRLV de fl. 35, Honda/CG 125 Titan KS, placa 

JZH-0513, ano 2001, cor prata, cujo valor deverá ser apurado mediante 

avaliação, oportunamente;d) DESACOLHO a pretensa partilha dos 30 

(trinta) semoventes perseguidos pela parte autora, bem como de 

eventuais numerários existentes em conta de titularidade das partes e, 

ainda, dos direitos sobre o sítio localizado no Assentamento Padre Josino 

Tavares, em São José do Povo e eventuais benfeitorias nele realizadas, 

pelos fundamentos suprarreferidos;e) DECLARO encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil.Tendo em vista a sucumbência recíproca, 

condeno o Autor ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas 

e despesas processuais e a Requerida aos restantes 50% (cinquenta por 

cento) das custas e despesas processuais. Também, face à sucumbência 

recíproca e sobretudo considerando a natureza da demanda, o trabalho 

efetivado e o tempo despendido, fixo os honorários na quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) em favor da patrona do Autor e em R$ 2.000,00 

(dois mil reais) em favor da Defensoria Pública (art. 33, XI e 179, I, da Lei 

Estadual Complementar nº. 146/03), tudo consoante o que determina o art. 

85, § 8º, do CPC.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003908-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO - ME (EXECUTADO)

DEBORAH REGINA LEMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1003908-03.2016.8.11.0003 VISTO. DEBORAH REGINA 

LEMOS CARDOSO – ME ajuizou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na 

Ação de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, 

alegando, em resumo, a ocorrência da prescrição, já que entre a data da 

constituição definitiva do crédito tributário ocorrida entre 2009 e 2011 e a 

data do despacho inicial, lançado em 25/10/2016, transcorreu o prazo 

prescricional de 05 (cinco) anos previsto no artigo 174 do CTN. Assim, 

requereu seja declarada a prescrição do crédito tributário. A Fazenda 

Pública Estadual ofereceu impugnação à exceção de pré-executividade, 

reconhecendo a procedência parcial do pedido dizendo que “houve 

alteração da CDA com a exclusão dos créditos prescritos, relativos aos 

fatos geradores constituídos no ano de 2.009”. É o relatório. Decido. A 

prescrição da pretensão executiva encontra-se disciplinada pelo artigo 

174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar nº 118, 

de 9 de fevereiro de 2005: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor”. Quanto ao dies a quo do prazo 

quinquenal, este rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo 

certo que o “primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o 

lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde ao primeiro dia do 

exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda mais quando se 

tratar de tributos sujeitos a lançamento por homologação. Por sinal, essa é 

orientação prevista na Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça: 

“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial 

quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se 

exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a 

legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem 

prévio exame da autoridade administrativa”. Portanto, a data da 

constituição do crédito tributário lançado na CDA está correta. De outra 

parte, denota-se que a petição inicial foi distribuída em 21/10/2016, 

posteriormente ao início da vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de 

fevereiro de 2005, o que se deu no dia 9 de junho de 2005, deve ser 

aplicada a redação atual do inciso I do artigo 174 do Código Tributário 

Nacional, de modo que o despacho de citação do devedor interrompe o 

prazo prescricional. “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN pela Lei 

Complementar 118/05 é aplicável tão somente aos casos em que o 

despacho que ordenou a citação do executado tenha ocorrido em data 

posterior à entrada em vigor da referida lei complementar, qual seja, 

9/6/05.” (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1263989/PR, relator Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, DJe 10/10/2012). No caso em debate, vislumbra-se 

a ocorrência parcial da prescrição da pretensão executiva, porque a 

constituição definitiva de parte dos créditos tributários ocorreu no ano de 

2009, e a petição inicial somente foi distribuída em 21/10/2016, após o 

transcurso do prazo prescricional de cinco anos. Logo, decorridos mais 

de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos e a data da 

distribuição da execução fiscal, impõe-se reconhecer a prescrição. A 

decisão abaixo se aplica ao caso em debate, porque demonstra que 

transcorrido mais de 05 anos entre a constituição definitiva do crédito 

tributário e a causa interruptiva na execução fiscal, deve ser considerado 

prescrito o crédito: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. Em sendo decorrido mais de 5 anos entre a 

constituição definitiva do crédito tributário e a causa interruptiva na 

execução fiscal, prescrito se encontra o crédito tributário. Inteligência do 

art. 174 do CTN. Prescrição reconhecida. Somente interrompe a 

prescrição o despacho ordinatório que ocasionar a citação válida do 

devedor no prazo de dez dias, prorrogáveis por mais noventa. Não 

ocorrendo a citação válida nestes prazos, haver-se-á por não 

interrompida a prescrição, salvo se a demora ocorrer por culpa exclusiva 

do Judiciário. Inteligência do art. 219, parágrafos 2º, 3º e 4º, do CPC e 

súmula 106, do STJ. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO” (Apelação Cível 

Nº 70058252289, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 27/02/2014). Por outro 

lado, não ocorreu a prescrição do crédito tributário constituído em 

13/12/2011, já que o despacho inicial foi proferido em 25/10/2016, antes 

do transcurso do prazo previsto no artigo 174 do Código Tributário 

Nacional. Com essas considerações, julgo parcialmente procedente o 

pedido formulado na exceção de pré-executividade ajuizada por 

DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO – ME na ação de execução fiscal 

promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, com fundamento no artigo 

487, inciso II do Código de Processo Civil, para declarar prescrito apenas 

os créditos tributários constituídos no ano de 2009. Incabível o 

arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de decisão 

interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 

2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz 

Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162). Cite-se novamente a empresa 

executada e a sócia, observando os termos da petição de fls. 89/95. 

Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 1 de junho de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003842-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HOMERO DE CARVALHO TEIXEIRA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIS GALVAO MACHADO OAB - MT0018167A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANANIAS HUTHER FARIAS (RÉU)

CONSELHO DELIBERATIVO DA EEPSG ANTONIO GUIMARAES BALBINO 

(RÉU)

MAURÍCIO (RÉU)

CONSELHO DELIBERATIVO DA ESC.EST. DE I E II GRAUS 

PROF.ELIZABETH DE F. MAGALHAES (RÉU)

UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO 

DIA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN VIEIRA ROCHA OAB - MT20982/O (ADVOGADO)

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134/O-O (ADVOGADO)

GUILHERME SAAB LANZA OAB - SP358073 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003842-23.2016.8.11.0003. AUTOR: HOMERO DE CARVALHO TEIXEIRA - 

ME RÉU: ANANIAS HUTHER FARIAS, MAURÍCIO, CONSELHO 

DELIBERATIVO DA EEPSG ANTONIO GUIMARAES BALBINO, CONSELHO 

DELIBERATIVO DA ESC.EST. DE I E II GRAUS PROF.ELIZABETH DE F. 

MAGALHAES, ESTADO DE MATO GROSSO, UNIAO CENTRO OESTE 

BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA VISTO Intimem-se 

os réus para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a 

petição e documentos juntados nas página 455/460. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 1 de junho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003177-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DA SILVA (REQUERENTE)

SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA (REQUERENTE)

FLAVIO MACHADO MIRANDA (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO PEREIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

ROMULO CANDIDO DE CARVALHO (REQUERENTE)

GILSON CIPRIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003177-70.2017.8.11.0003. REQUERENTE: EDILSON DA SILVA, GILSON 

CIPRIANO DA SILVA, ROMULO CANDIDO DE CARVALHO, MARCOS 

ANTONIO PEREIRA SIQUEIRA, FLAVIO MACHADO MIRANDA, SERGIO 

TADEU GENEROSO DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS VISTO A fim de obter elementos para decidir a 

impugnação ao valor da causa, determino que os autores apresentem, no 
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prazo de 10 (dez) dias, ao menos o valor estimado da possível 

condenação devida a um deles,considerando que postularam: " A 

condenação do Requerido ao pagamento da insalubridade retroativa aos 

últimos 05 (cinco) anos, referente ao mês de maio de 2012 até maio de 

2017". Com o cálculo da estimativa da possível condenação será possível 

verificar se os autores atenderam ou não os requisitos previstos no artigo 

292, inciso I do CPC, ao fixarem o valor da causa em R$ 10.000,00. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 1 de junho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002317-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAFANELLI E QUEIROGA LTDA - ME (EXECUTADO)

ANTONIO TAFANELLI (EXECUTADO)

ELIANE DO ROCIO QUEIROGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1002317-06.2016.811.0003 VISTO. TAFANELLI E 

QUEIROGA LTDA – ME, ANTONIO TAFANELLI e ELIANE DO ROCIO 

QUEIROGA interpuseram exceção de pré-executividade na ação de 

execução promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, aduzindo, em 

síntese, nulidade de citação, uma vez que não se esgotou todas as 

formas possíveis para a localização pessoal dos executados; e 

ilegitimidade passiva dos sócios, posto que o inadimplemento da obrigação 

tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária 

do sócio-gerente. Intimado, a credora ofereceu ampla resistência à 

pretensão do devedor, dizendo que “a demonstração de inexistência de 

responsabilidade tributária dos sócios da empresa executada requer 

dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida 

na via de embargos à execução”. É o relatório. Decido. NULIDADE DE 

CITAÇÃO As alegações dos executados não merecem prosperar. Na 

execução fiscal a citação deve observar o disposto no art. 8º da LEF, 

devendo ser realizada pelo Correio e, não retornando o AR no prazo de 

quinze dias, por Oficial de Justiça ou por edital. Essa é a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça: SEGUNDO O ART. 8º DA LEI 6.830/30, A 

CITAÇÃO POR EDITAL, NA EXECUÇÃO FISCAL, SOMENTE É CABÍVEL 

QUANDO NÃO EXITOSAS AS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO ALI 

PREVISTAS: A CITAÇÃO POR CORREIO E A CITAÇÃO POR OFICIAL DE 

JUSTIÇA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO STJ (RESP. 1103050 

BA, REL. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, 

JULGADO EM 25/03/2009, DJE 06/04/2009). TRIBUTÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO 

EDITALÍCIA. REQUISITOS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. ACÓRDÃO 

RECORRIDO QUE NÃO CONSIGNOU A EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO DE 

OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 

535 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. AFERIÇÃO DO 

ESGOTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção 

do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg nos EREsp 756.911/SC 

(Rel. Min. Castro Meira, DJ de 3/12/2007), deixou consignado na ementa 

que, "na execução fiscal, nos termos do art. 8º e incisos da Lei 6.830/80, 

a citação do devedor por edital é possível após o esgotamento de todos 

os meios possíveis à sua localização. Ou seja, apenas quando não lograr 

êxito na via postal e for frustrada a localização do executado por oficial de 

justiça, fica o credor autorizado a utilizar-se da citação por edital". 2. No 

presente caso, tendo o Tribunal de origem decidido que não ficou 

demonstrado o esgotamento dos meios possíveis para se localizar a 

executada, para se chegar a uma conclusão em sentido diverso, esta 

Corte Superior teria necessariamente de reexaminar o conjunto 

fático-probatório dos autos, o que lhe é vedado, consoante enuncia a 

Súmula 7/STJ. (...) 4. Agravo regimental não provido. (AGRG NO RESP 

1096510 / BA, RELATOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, DJE 24/06/2009). No caso em debate, a citação pelo correio 

restou frustrada. Além disso, foi certificado pelo Oficial de Justiça, quando 

do cumprimento dos mandados de citação, ser desconhecido o paradeiro 

do executado Assim, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou 

por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do 

artigo 8º, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de 

qualquer outro meio para a sua localização. DA RESPONSABILIDADE DOS 

SÓCIOS Verifico que os devedores estão sendo executado pela certidão 

de dívida ativa regular. Estabelece a jurisprudência que: "A exceção de 

pré-executividade, admitida em nosso direito por construção 

doutrinário-jurisprudencial, somente se dá, em princípio, nos casos em que 

o juízo, de ofício, pode conhecer da matéria, a exemplo do que se verifica 

a propósito da higidez do título executivo" (STJ-4ª Turma, REsp 

157.018-RS, Rel. p/ ac. Min. Sálvio de Figueiredo, j.17.9.98, não 

conheceram, dois votos vencidos, DJU 12.4.99, p.158) ("Código de 

Processo Civil e Legislação Processual em Vigor", Theotonio Negrão, 31ª 

ed. p.735). No mesmo sentido: "Entretanto, se o título executivo apresenta, 

formalmente, a aparência de liquidez, certeza e exigibilidade, a sua 

descaracterização só poderá ser buscada através de embargos do 

devedor, nunca por simples petição nos autos" (RF 306/208) (Idem, Ibdem, 

p. 663). Encontra-se claro que a matéria levantada pelo devedor não pode 

ser objeto de exceção de pré-executividade, sendo necessária a 

apresentação de embargos com a garantia do juízo como é obrigatório. O 

caso dos presentes autos, refere-se a um processo executório motivado 

por uma certidão de dívida ativa, que goza da presunção de certeza, 

liquidez e exigibilidade. Não bastasse isto, a CDA apresenta todas as 

informações exigidas pelo artigo 202, incisos I, II, III, IV, V, parágrafo único 

e artigo 203 do CTN, sendo certo também que a questão da ausência de 

notificação do lançamento não diz respeito a aspectos formais do título 

executivo e não pode ser conhecida de ofício, não se mostrando, 

portanto, adequada a exceção de pré-executividade. Aliás, segundo o 

entendimento do Tribunal de Justiça mato-grossense, ao julgar caso 

idêntico, assentou que não se admite exceção de pré-executividade para 

discutir matérias que demandam ampla produção de provas. Vejamos: 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - 

INOBSERVÂNCIA DA CONSTITUIÇÂO FORMAL DA CDA - NECESSIDADE 

DE EXAME DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - EXCEÇÃO REJEITADA - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A exceção de 

pré-executividade não é cabível nas hipóteses em que há necessidade de 

exame aprofundado de provas, como é o caso em que se alega a 

inobservância da devida constituição da CDA objeto da execução fiscal 

(AI, 110437/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/03/2013, Data da publicação no 

DJE 25/03/2013). Com essas considerações, rejeito a exceção de 

pré-executividade proposta por TAFANELLI E QUEIROGA LTDA – ME, 

ANTONIO TAFANELLI e ELIANE DO ROCIO QUEIROGA. Incabível o 

arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de decisão 

interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 

2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz 

Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162). Após, intime-se o exequente para 

manifestar-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. 

Rondonópolis, sexta-feira, 1 de junho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341287 Nr: 9456-46.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP TEL CONSULTORIA LTDA, EFRAIM ALVES 

DOS SANTOS, GILLES SERGE DENIS BIGOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM ALVES DOS SANTOS 

- OAB:/MT Nº 5178

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILLES SERGE DENIS BIGOT, Cpf: 

10695682873. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) para manifestar-se no prazo de 5 

(cinco) dias acerca da indisponibilidade dos valores depositados em conta 

bancária através do sistema BACENJUD, sob pena de conversão em 

penhora, cientificando-o(a) de que caso queira opor embargos o prazo é 

de 30(trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal proposta pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em face de TOP TEL CONSULTORIA LTDA, 

EFRAIM ALVES DOS SANTOS e GILLES SERGE DENIS RIGOT.O executado 

EFRAIM ALVES DOS SANTOS informou que o veículo I/CHEVROLET 
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CAMARO 2SS, placas KYF-8220, bloqueado pelo sistema Renajud, já foi 

vendido para terceiros, sendo desconhecido o seu paradeiro. Assim, 

requereu a substituição do referido bem pelo veículo JTA/SUZUKI 

VS1400GLP, placa KEF-5461, que está em seu nome e é avaliado em valor 

superior ao valor do débito, determinando-se o levantamento da constrição 

realizada sobre o veículo vendido, bem como sobre suas contas 

bancárias (fls. 78/82).Intimada, a Fazenda Exequente não se opôs aos 

pedidos de substituição da penhora e desbloqueio de valores. Ademais, 

requereu: a) cancelamento da penhora que recaiu sobre o veículo 

I/CHEVROLET CAMARO 2SS, placa KYF-8220; b) penhora e avaliação do 

veículo JTA/SUZUKI VS1400GLP, placa KEF-5461, ofertado às fls. 78; c) 

levantamento dovalor de R$ 544,95 (quinhentos e quarenta e quatro reais 

e noventa e cinco centavos) bloqueado às fls. 49 (fls. 95/97).Diante da 

anuência da parte exequente, DEFIRO os pedidos de fls. 78 e, por 

consequência, determino as seguintes providências:I – retirada da 

restrição imposta pelo Sistema Renajud sobre o veículo I/CHEVROLET 

CAMARO 2SS, placas KYF-8220 (fls. 76);II – imposição de restrição pelo 

aludido Sistema sobre o veículo ofertado às fls. 78 (JTA/SUZUKI 

VS1400GLP, placa KEF-5461);III – liberação dos valores bloqueados às 

fls. 74/75;IV – devolução do valor de R$ 91,33 (noventa e um reais), 

bloqueado às fls. 50, ao executado EFRAIM ALVES DOS SANTOS, 

mediante alvará eletrônico;V – expedição de mandado para intimação da 

penhora e avaliação do veículo JTA/SUZUKI VS1400GLP, placa KEF-5461, 

observando-se o endereço informado na petição de fls. 78.Por outro lado, 

INDEFIRO o pedido de levantamento de valores de fls. 84-v, haja vista que 

o executado GILLES SERGE DENIS BIGOT ainda foi devidamente intimado 

da penhora efetivada nos autos em seu desfavor (fls. 49/50).Expeça 

edital para intimação do executado GILLES SERGE DENIS BIGOT acerca da 

penhora de fls. 49/50, para, querendo, apresentar embargos à execução, 

no prazo legal. 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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 804112 Nr: 15941-76.2015.811.0003

 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: CLEIDE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 (...) Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração 

apresentados por CLEIDE DE SOUZA.Por outro lado, em atenção ao artigo 

82, §2º do CPC e a jurisprudência do STJ, reconsidero a decisão de fls. 

283/284, tão somente para determinar que o valor dos honorários periciais 

seja pago pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.Ademais, fixo o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais) para os honorários periciais, conforme 

Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, uma 

vez que tal valor se mostra adequado diante da complexidade do trabalho 

a ser desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo. Válido 

ponderar também que existe uma grande quantidade de processos da 

mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão 

cruzeiro real para URV) onde o requerido também será responsável pelo 

pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de verba 

honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará em 

grave impacto nos cofres públicos. Assim, intime-se o Município de 

Rondonópolis para que pague os honorários periciais, através de depósito 

judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.No mais, cumpra-se a 

decisão de fls. 283/284.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 720913 Nr: 1945-79.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMAQUINA PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar quanto aos embargos de declaração com efeitos infringentes 

apresentados nos autos (fls. 345/347), nos termos do art. 1.023, § 2º do 

CPC.

Após, tragam os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783870 Nr: 7699-31.2015.811.0003

 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: STEFANNI SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAÇÃO AO Drº GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - OAB:16052/MT 

representando o polo ativo, para que tome ciência da Petição de fls. 

218/221, requerendo o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 795427 Nr: 12564-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M E L DE CAMPOS - ME, MARIA ERMINIA LOI 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 Intimar o patrono da parte requerida, advªCIBELE PRIETCH PAGNO, 

OAB/MT 9947-B, para manifestar-se no prazo de 10(dez) dias acerca da 

petição de fls. 81/83 acostada nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783654 Nr: 7622-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5681/MT, MAURICIO CASTILHO SOARES - OAB:MT/11.464, 

WELITON WAGNER GARCIA - OAB:12458

 NTIMAÇÃO AOS DOUTORES: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5681/MT, MAURICIO CASTILHO SOARES - OAB:MT/11.464, WELITON 

WAGNER GARCIA - OAB:12458 representando o polo passivo, PARA 

APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 291561 Nr: 6021-35.2002.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTIDIO SCHMOLLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 Intimação da advogada Karina dos Reis Beltrão Guimarães OAB/MT 12225 

acerca do desarquivamento do processo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 799262 Nr: 14026-89.2015.811.0003

 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: SOLANGE DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO A DRª KARINA DOS REIS BELTRÃO GUIMARÃES, 

representando o polo ativo, para querendo, apresente CONTRARRAZÕES 

ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 719125 Nr: 166-89.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCL, DPV, JCA, SODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:OAB/MT 12.960, VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - 

OAB:MT/13082

 . No caso em debate, verifica-se que o nome do sócio somente foi incluído 

no polo passivo da execução fiscal porque ele descumpriu obrigação 

acessória. Portanto, foi o próprio executado quem deu causa à inscrição 

de seu nome na certidão de dívida ativa, não podendo ser beneficiado em 

razão de sua própria inércia.Com essas considerações, ACOLHO a 

exceção de pré-executividade e excluo do polo passivo o executado 

JOSÉ CARLOS ARAÚJO.Providenciem-se as retificações na distribuição e 

autuação.Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar 

os endereços da empresa executada e da sócia SIRLEY OLIVEIRA DOS 

SANTOS. Cumpra-se.Rondonópolis, terça-feira, 4 de junho de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 833912 Nr: 6792-22.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANATALICIA LEANDRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que as partes entabularam acordo nos 

seguintes termos:

“a) O município fornecerá uma cadeira de rodas, para facilitar o 

deslocamento da paciente, até o dia 31/01/2018; b) Visitará a paciente 

Anatalicia Leandra Rocha com a equipe multiprofissional (médico, 

enfermeiro, técnico de enfermagem) uma vez a cada quinze dias ou 

conforme necessidade da família; c) fisioterapia duas vezes por semana e 

acompanhamento mensal com a equipe multiprofissional do NASF2 

(nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, educador físico 

e veterinário); d) o Município fornecerá ainda uma cadeira de banho, até a 

data de 31/03/2018; e) também será fornecido para a paciente 240 fraldas 

geriátricas mensalmente e outros materiais que forem prescritos pela 

equipe de saúde do Município” (fls. 60).

Todavia, a parte autora alega que o referido pacto não vem sendo 

cumprido integralmente (fls. 73 e 103).

 O Município de Rondonópolis, por sua vez, afirma que o acordo está 

sendo cumprido (fls. 79/87 e 90/91).

 Diante disto, DETERMINO que o Escritório Regional de Rondonópolis 

realize, através do Médico Supervisor, no prazo de 5 (cinco) dias, visita 

na residência da autora e informe, por meio de relatório minucioso, a atual 

situação clínica da requerente e se ela está recebendo o atendimento 

domiciliar e os materiais necessários para o seu cuidado, conforme 

estipulado no acordo realizado. Com o expediente, encaminhe-se cópia do 

acordo de fls. 60.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823526 Nr: 4147-24.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRASCARIA COSTELAO GAUCHO LTDA 

ME, JOAO LUCIO MACEDO, CARLITOS RENNER, WASCHINGTON PALMA 

FERNANDES, NEUSA CUSTÓDIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:2606/PROURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CHURRASCARIA COSTELAO GAUCHO 

LTDA ME, CNPJ: 09215699000181, atualmente em local incerto e não 

sabido JOAO LUCIO MACEDO, Cpf: 31277993068, Rg: 300621425-2, 

Filiação: Alfredo Macedo e Maria Carolina Macedo, data de nascimento: 

12/12/1956, brasileiro(a), natural de Cambara do Sul-RS, solteiro(a), 

comerciante, Telefone 3422-3000, atualmente em local incerto e não 

sabido CARLITOS RENNER, Cpf: 28094964049, Rg: 3010812281, 

brasileiro(a), solteiro(a), empresario, atualmente em local incerto e não 

sabido WASCHINGTON PALMA FERNANDES, Cpf: 71982639172, Rg: 

16.577.728, Filiação: Joarez Rodrigues Fernandes e Audete Palhano 

Palma, data de nascimento: 14/10/1983, brasileiro(a), natural de 

Dourados-MS, casado(a), metalurgico, Telefone 66-9974-0576 e 

atualmente em local incerto e não sabido NEUSA CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, 

Cpf: 11999645812, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/04/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

CHURRASCARIA COSTELAO GAUCHO LTDA ME, JOAO LUCIO MACEDOE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA 

DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 16704/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/12/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 236.715,80

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433143 Nr: 1807-20.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PISCINAS LAGOA AZUL 

LTDA, MARIA HELENA DE OLIVEIRA, VANDERLEY ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIAL DE PISCINAS LAGOA AZUL 

LTDA, CNPJ: 04331189000156, atualmente em local incerto e não sabido 
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MARIA HELENA DE OLIVEIRA, Cpf: 12157985808, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido VANDERLEY ALVES DE 

OLIVEIRA, Cpf: 00255922892, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

COMERCIAL DE PISCINAS LAGOA AZUL LTDA, MARIA HELENA DE 

OLIVEIRAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6804/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/11/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.931,00

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722493 Nr: 3505-56.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO MARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDINO MARIN, Cpf: 17892562087, 

Rg: 132300621, Filiação: Lucyldo Marin e Dometíla Roggia Marin, data de 

nascimento: 09/06/1952, natural de Caiçara Iraí-RS, casado(a), agricultor. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a/s) Executado(a/s) acima qualificado (a/s) da 

efetuada nestes autos(fl. 60) sobre o imóvel situado na Rua Santos 

Drumond, n. 2166, Quadra 17, Lote 22, Vila Goulart, Nesta cidade, ciente 

de que caso queira opor embargos à execução o prazo é de 30(trinta) 

dias a conta do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTOIntime-se o executado da penhora realizada na 

página 60, por meio de edital.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de junho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 819286 Nr: 2684-47.2016.811.0003

 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: ENI FITES SPIES, ADILSON SPIES, EVANDRO SPIES, 

ADRIANO SPIES, ELIZANDRO SPIES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, ALCEU 

SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO JOSE PADILHA - 

OAB:5138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI 

- OAB:PROCURADOR, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº NIVALDO JOSE PADILHA, representando o polo 

ativo, para apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 786630 Nr: 8864-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALVAIR RODRIGUES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES - 

OAB:22248/O, ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - OAB:19829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO A DRª NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES, para que devolva os 

presentes autos, num prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de 

busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 64990 Nr: 13652-06.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA J. R. LTDA, AIRTON JOSE 

LANGE, CLAUDIO ZANOTTO, GEORGIA ZANOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.637-B/MT, ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - 

B, PAULO JOSE CANEVAZI DA SILVA - OAB:23244/O

 INTIMAÇÃO AO DRº PAULO JOSE CANEVAZI DA SILVA, para que 

devolva os presentes autos num prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob 

pena de BUSCA E APREENSÃO DOS AUTOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 787500 Nr: 9222-78.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:37880/PR, ROGERIO SCHUSTER JUNIOR. - OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) autora(s), advº(ª)(s) ROGERIO 

SCHUSTER JUNIOR, OAB/PR 40191 e FLÁVIO PIGATTO MONTEIRO, 

OAB/PR 37880, da nova data desiganda para O INICIO DOS TRABALHOS 

PERICIAIS DOS PRESENTES AUTOS, À REALIZAR-SE-A NO DIA 

20/06/2018, ÀS 14h:30 min, NA SALA DESTA ESCRIVANIA DA 1ª VARA 

DE FAZENDA PUBLICA DE RONDONOPOLIS-MT, pelo sr. Perito Márcio 

Ferreira de Oliveira.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 446634 Nr: 1816-45.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANOELLY VITORIA DE SÁ SANDES, ELIANE 

MOREIRA DE SÁ, ZENILDA DIAS SANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO A DRª STAEL MARIA DA SILVA, para que devolva os 

presentes autos, num prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de 

busca e apreensão dos autos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010278-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N. º 1010278-61.2017.8.11.0003 VISTO. MARIA DO CARMO 

FERREIRA DA SILVA MORAES ajuizou ação ordinária em face do 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO, alegando, em síntese, que é servidora 

pública municipal e faz jus a incorporação da diferença resultante da 

conversão dos vencimentos vigentes em março de 1.994 em URV, bem 

como ao pagamento dessas diferenças nos últimos cinco anos, contados 

da propositura da ação. Aduz que, por ocasião do Plano Real, as medidas 

provisórias nº 457/94 e 482/94 e a Lei Federal nº 8.880/94 determinaram 

que os vencimentos dos servidores públicos em geral seriam convertidos 

pelo equivalente em URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento. Assevera que a mudança do 

padrão monetário também cuidou de garantir aos servidores públicos a 

irredutibilidade de seus vencimentos, prevendo que o padrão deveria ser 

aferido na data do efetivo pagamento (artigos 22 e 23, da Lei nº 8.880/94). 

Sustenta que ocorreu uma perda de 11,98% de seus proventos, uma vez 

que o requerido contrariou todos os propósitos contidos na referida Lei, e 

que faz jus ao recebimento das diferenças a partir de 01 de janeiro de 

2013 até a data do efetivo pagamento, em virtude da conversão de 

cruzeiro real para URV. Ao final, requereu a incorporação em definitivo do 

percentual de 11,98% aos seus proventos, decorrente da perda salarial 

ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, e a 

condenação do requerido ao pagamento dos valores pretéritos 

devidamente corrigidos e acrescidos de juros (Id. 11055769). Citado, o 

Município de São José do Povo contestou a ação e arguiu as seguintes 

preliminares: a) inépcia da inicial, sob a alegação de que da narração dos 

fatos não decorre logicamente a conclusão, já que a autora não 

descreveu de forma precisa os fatos, notadamente quanto ao cargo que 

ocupa no âmbito municipal, e, ainda, não demonstrou o seu direito a tal 

incorporação e pagamento de eventual diferença; b) prescrição, alegando 

já ter decorrido o prazo de cinco anos a contar das Leis Municipais nºs 

346/2006 e 347/2006, as quais dispuseram sobre o Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal de São José do Povo, 

sendo este termo inicial da contagem do prazo prescricional. No mérito, 

alegou que a autora não comprovou a dita perda salarial e que não faz jus 

ao direito postulado. Asseverou que converteu os pagamentos de todos 

os servidores municipais, nos moldes do artigo 19, da Lei nº 8.880/94, 

cumprindo, assim, o disposto na legislação federal. Ao final, requereu o 

acatamento das preliminares arguidas ou a improcedência da ação (Id. 

12176545). A parte autora impugnou a contestação, rebatendo os 

argumentos de defesa e ratificando os termos da inicial (fls. 12419074). É 

o relatório. Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, posto que se trata de matéria de direito e não há 

necessidade de produzir prova em audiência. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA 

PETIÇÃO INICIAL. O Município de São José do Povo alegou que a petição 

inicial é inepta, sob a alegação de que da narração dos fatos não decorre 

logicamente a conclusão, já que a autora não descreveu de forma precisa 

os fatos, notadamente quanto ao cargo que ocupa no âmbito municipal, e, 

ainda, não demonstrou o seu direito a tal incorporação e pagamento de 

eventual diferença. A preliminar não merece prosperar. O parágrafo 

primeiro, do artigo 330, do Código de Processo Civil dispõe que a petição 

inicial será considerada inepta quando: “I - lhe faltar pedido ou causa de 

pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em 

que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si”. 

Ocorre que, no caso dos autos, a petição inicial não se inclui entre as 

hipóteses enumeradas no dispositivo citado, uma vez que possui pedido 

determinado (pagamento de diferença salariais dos últimos cinco anos 

decorrente conversão da moeda) e causa de pedir (redução do salário); 

da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão e os pedidos são 

compatíveis entre si. Ademais, a inicial em apreço, é perfeitamente 

inteligível, pois possibilitou a parte contrária uma resposta integral. 

Conclui-se, pois, que não ocorre inépcia da inicial sob exame, posto que 

preencheu os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil, tendo, inclusive, propiciado a defesa ampla da parte ré. Por 

essas razões, afasto a preliminar levantada. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO 

A autora é servidora pública municipal e busca a incorporação aos seus 

proventos da diferença resultante da conversão dos vencimentos 

vigentes em março de 1.994 em URV, bem como o pagamento referente à 

perda salarial dos últimos cinco anos, contados da propositura da 

demanda. O requerido arguiu a prejudicial de mérito de prescrição, 

alegando já ter decorrido o prazo de cinco anos a contar das Leis 

Municipais nºs 346/2006 e 347/2006, as quais dispuseram sobre o Plano 

de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal de São José 

do Povo. Intimada, a autora refutou a tese de prescrição. Pois bem. Este 

Juízo vinha entendendo pela não ocorrência do instituto da prescrição, por 

entender que se tratava de parcelas de trato sucessivo, vencíveis mês a 

mês, com prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio 

anterior a propositura da ação; e, ainda, porque eventual concessão de 

reajuste não implica em compensação com o índice aferido na conversão 

dos vencimentos URV. No entanto, ante a decisão do Supremo Tribunal 

Federal no RE nº 561836/RN, da relatoria do Min. Luiz Fux, julgado em 

26.09.2013 e publicado em 10.02.2014, bem como a nova jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, quando houver 

reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um 

novo regime jurídico remuneratório, dá-se início ao prazo prescricional 

para que o servidor público reclame as perdas decorrentes da sobredita 

conversão. O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido 

de que as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos 

proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensados 

com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver 

ocorrido reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime 

jurídico remuneratório. Vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO 

DE CARREIRA. LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. 

Conforme jurisprudência desta Corte, embora não seja possível 

compensação de perdas salariais resultantes da conversão em URV com 

reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação 

temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos 

decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos 

autos, decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas 

dos autos e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento” (STJ, AgRg no AREsp 532326 TO 

2014/0142486-6, Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Data da 

publicação 04/03/2015). “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEIS 

MUNICIPAIS Nº 7.012/95 E 7.235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA Nº 280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. É 

possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação 

das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

da servidora. Precedente. 2. O acolhimento das proposições recursais, em 

detrimento da conclusão do Tribunal de origem quanto à limitação temporal 

do reajuste vindicado - feita com base na interpretação das Leis 

municipais nº 7.012/95 e nº 7.235/96, é vedado a este Superior Tribunal de 

Justiça, em decorrência da aplicação do disposto na Súmula 280/STF: "Por 

ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Precedentes. 3. 

Tendo a ação sido proposta há mais de cinco anos da data em que houve 

a reestruturação de carreira do servidor embargado, a prescrição atingiu 

todo o direito reclamado. 4. Embargos de declaração acolhidos, com 

efeitos modificativos” (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1280271 MG 

2011/0174969-3, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Data 

da Publicação 18/12/2015). No caso dos autos, após a instituição da URV, 

as Leis Municipais nºs 346 e 347, de 10 de maio de 2006, dispuseram 

sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da 

Prefeitura Municipal de São José do Povo, estabelecendo normas de 

enquadramento e instituiu nova tabela de vencimentos. Referidas leis 

versam não apenas sobre a estrutura de cargos, mas também sobre a 
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estrutura salarial devida aos servidores do Município de São José do 

Povo, numa verdadeira remodelação dos salários. Assim, a partir da 

reestruturação da carreira criou-se novo padrão de vencimento que 

absorveu as perdas eventualmente sofridas anteriormente. Surgiu, em 

verdade, um novo sistema remuneratório que substituiu o antigo, sendo, 

portanto, a data em que ocorreu tal alteração, aquela limite para recompor 

as diferenças salariais, de modo que aplicável a prescrição quinquenal a 

partir de então. Portanto, ajuizada a ação em 15/12/2017, depois de 

ultrapassados mais de 5 (cinco) anos do advento das Leis Municipais nºs 

346 e 347, de 10 de maio de 2006, que reestruturaram o quadro 

remuneratório da autora, as eventuais diferenças remuneratórias 

existentes foram alcançadas pela prescrição quinquenal, na forma da 

Súmula 85 STJ. Logo, restou configurada a prescrição da pretensão 

autoral. Com essas considerações, reconheço a prescrição da pretensão 

da autora, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no 

importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 

85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Entretanto, 

declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto 

persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser 

executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da 

decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 

98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 31 de maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005058-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL AGRICOLA RONDON LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI OAB - MT9697/O-O (ADVOGADO)

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1005058-82.2017.8.11.0003. VISTO. COMERCIAL 

AGRÍCOLA RONDON LTDA opõe embargos de declaração quanto à 

sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela empresa 

COMERCIAL AGRÍCOLA RONDON em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Segundo a embargante, a sentença contém erro material “Isto 

porque, ao contrário do que decidiu, as disposições (e seus requisitos) 

contidas no §8° do artigo 1° do Anexo X do RICMS/MT não se aplicam na 

importação do exterior do produto (inoculante p/ soja) descrito nas 

operações representadas pelas notas fiscais n° 574 e n° 771, que 

fundamentam o presente processo de restituição do indébito tributário”. 

Diz, ainda, que: “a exigência de que a operação de importação, para a 

obtenção do diferimento do imposto, seja realizada por produtor rural ou 

estabelecimento industrial, prevista no citado § 8° do artigo 1° do Anexo X 

do RICMS, somente se aplica a outras espécies de insumos 

agropecuários, que não aqueles elencados (descritos) nos incisos I a XVIII 

do Anexo X do RICMS/MT”. Esclarece que: “diferentemente do que restou 

alinhado na decisão embargada, a condição de que o adquirente 

(importador) deve ser produtor rural ou estabelecimento industrial não se 

aplica no presente caso, mas tão somente, que o produto importado seja 

destinado ao uso na agropecuária mato-grossense”. Afirma, ainda, que 

“diferentemente do que restou assentado na decisão embargada, a 

operação de importação do insumo agropecuário (inoculante) realizada 

pela empresa autora encontra-se albergada pelo diferimento, sendo, 

portanto, indevido o recolhimento do imposto (ICMS)”. Assim, requereu 

seja reformada a decisão embargada, para reconhecer a procedência do 

pedido formulado na inicial. Intimado, o Estado de Mato Grosso afirmou que 

os embargos devem ser improvidos, porque a embargante pretende é 

rediscutir a matéria já examinada e superada. É o relatório. Decido. 

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de 

admissibilidade. Os embargos de declaração têm a finalidade de 

esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua 

substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar 

pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades 

porventura encontradas na sentença. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

Andrade Nery lecionam: “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. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou 

infringente do julgado” (Código de Processo Civil comentado e legislação 

processual civil extravagante em vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, não se prestam os embargos de 

declaração a lograr efeito infringente, modificando o julgado, para 

adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante. Na verdade, a 

existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições é que 

delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, 

essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da 

prestação jurisdicional aquelas máculas. No caso em debate, restou 

expressamente decidido que “embora a empresa autora afirme na inicial 

que os produtos importados são destinados ao uso na agricultura e na 

pecuária mato-grossense, a atividade perpetrada por ela é meramente 

comercial, de modo que a simples leitura do parágrafo 8º, do art. 1º, do 

RICMS e a análise dos documentos que instruem a petição inicial, 

autorizam a conclusão de que a empresa não comprovou que deve ser 

enquadrada como beneficiária do diferimento de ICMS”. Assim, decidiu-se 

que “sob o enfoque do princípio da legalidade, a autuação do fisco na 

cobrança do ICMS dos produtos importados e comercializados pela 

requerente se mostra legítima, o que impõe a improcedência do pedido 

inicial”. Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na 

decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se 

prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto 

da lide. Com essas considerações, nego provimento aos embargos de 

declaração apresentados pela empresa COMERCIAL AGRÍCOLA RONDON 

LTDA. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 1 de junho de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390176 Nr: 3776-75.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON SPIGOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5821-B, RODRIGO KURZ ROGGIA - OAB:13301-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EMERSON 

SPIGOSSO, para devolução dos autos nº 3776-75.2007.811.0003, 

Protocolo 390176, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 605230 Nr: 3023-56.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JAQUELINE RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - OAB:15696/MT

 I – Considerando o teor da certidão retro, necessário redesignar 

audiência de continuidade para o dia 07 de junho de 2018, às 16h00min.

II – Expeçam-se as devidas intimações.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público e ao defensor público.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 673484 Nr: 5596-57.2018.811.0064

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON32D, KCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, EDIVAL VITO - OAB:19830/O, 

THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 1. Relatório.

Trata-se de prisão temporária decretada em desfavor dos representados 

Kleibson Carlos Miranda e Thiago Francisco Gomes, em virtude dos fatos 

ocorridos em 11/03/2018, nesta cidade, consistente em crime de duplo 

homicídio qualificado consumado, cuja medida é indispensável ao deslinde 

das investigações. Deferido pedido de prisão temporária, com 

cumprimento positivo somente em face do suspeito Kleibson Carlos 

Miranda, fato que ensejou pedido de revogação da prisão temporária de 

fls. 47/59, sob o argumento de que o representado registra todos os 

predicados pessoais favoráveis tornando a medida descabida. O 

Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido. É o relatório.

2. Fundamentação.

A prisão temporária do requerente foi decretada em 10 de maio de 2018, 

em virtude dos indícios de materialidade e autoria, bem como para garantia 

da ordem pública.

O requerente alega que possui residência fixa, trabalho lícito e conduta 

ilibada, todavia, tais predicados pessoais por si só, não são suficientes 

para determinar a soltura do investigado como evidencia os seguintes 

julgados:

 PROCESSO PENAL - HABEAS CORPUS - PRIMARIEDADE, BONS 

ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA - NECESSIDADE DE GARANTIR A 

ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1) 

Primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa são 

circunstância que, por si sós, não autorizam a concessão da ordem de 

habeas corpus quando presentes outros requisitos para decretação da 

custódia preventiva, como, por exemplo, a garantia da ordem pública.2) 

Ordem denegada. (214308 AP, Relator: Desembargador GILBERTO 

PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2008, Secção Única, Data de 

Publicação: DOE 4296, página(s) 17 de 22/07/2008).

Vejamos ainda o seguinte julgado do TJMA:

Ementa: Habeas Corpus. Entorpecente. Tráfico. Prisão em flagrante. 

Manutenção. Pressupostos autorizativos. Configuração. Prisão cautelar. 

Requisitos. Presença. ***Primariedade, bons antecedentes e residência 

fixa. Inocuidade.I - Se suficientemente demonstrado o pressuposto da 

necessidade de garantia da ordem pública, além da inconteste prova da 

materialidade e suficientes indícios de autoria, de nenhuma ilegalidade a 

coação, ainda que detentor de bons antecedentes e residência fixa, o 

réu-paciente.II - Ordem denegada. Unanimidade. (72432008 MA, Relator: 

ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO, Data de Julgamento: 10/06/2008, 

SAO LUIS).

O crime de homicídio, mostra per si o quanto ele é reprovável e repudiado 

pela sociedade, sendo desta forma passível de prisão processual, uma 

vez que ao permanecer em liberdade o investigado, incentivaria a 

impunidade, prejudicando e abalando a garantia da ordem pública.

Ademais, tal conduta delituosa deve ser tratado com cautela e merece 

reprimenda eficaz por parte do Estado-Juiz em crimes contra a vida, o qual 

causa grande temor perante à sociedade barragarcense.

Da valoração dos elementos informativo-probantes contidos na 

representação da prisão, tenho como presentes, in casu, os requisitos 

legais justificadores da prisão temporária do requerente, a afastar 

qualquer malferimento ao princípio da legalidade encartado no inciso LXI, 

do artigo 5º, da Constituição Federal.

Como toda providência cautelar, a prisão temporária exige a presença dos 

requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este traduzido no 

direito penal por periculum libertatis.

 Primeiramente, é de se destacar que o fumus boni iuris uma vez que os 

fundamentos da decisão de fls. 26/27, sobretudo porque as investigações 

realizadas pela Polícia Judiciária Civil apontaram que os representados 

seriam indivíduos de alta periculosidade, cuja circunstâncias, por si só, 

evidencia a necessidade de manutenção da medida adotada para viabilizar 

o sucesso o desfecho das investigações.

 O periculum in mora se revela na medida em que a prisão é necessária, 

vez que o crime de homicídio qualificado é grave e vem causando temor e 

insegurança às pessoas. Assim, a liberdade do requerente poderá 

perturbar a tranquilidade da sociedade, das vítimas e até mesmo intimidar 

testemunhas.

Por conseguinte, em atenção aos demais requisitos autorizadores da 

segregação cautelar, tenho que configurada, in casu, a necessidade de 

garantia da ordem pública.

 Sabe-se que é possível uma convivência harmonizável entre prisão 

cautelar e a presunção de inocência, já que a própria Constituição Federal 

(art.5º, LXI) prevê a possibilidade de prisão cautelar, desde que preserve 

seu caráter de excepcionalidade, subordinada à sua necessidade 

concreta, real e efetiva. Assim, a manutenção da prisão não constitui, 

deste modo, uma afronta ao princípio constitucional da presunção de 

inocência, mas sim, medida em proveito da sociedade.

 Sendo assim, ainda que a prisão provisória seja uma medida extrema, 

certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a ordem pública 

prevalece sobre a liberdade individual.

 Assim, a segregação cautelar se faz necessária, para garantia da ordem 

pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação 

da lei penal, haja vista que esta não se limita a prevenir a reprodução de 

fatos criminosos, mas também acautelar o meio social em face da 

gravidade do crime e de sua repercussão.

 3. Dispositivo.

I – INDEFIRO o pedido de revogação da prisão temporária requerido por 

KLEIBSON CARLOS MIRANDA, pelos fundamentos acima mencionados.

II – Intimem-se.

III – Anote-se que a prisão temporária encerra-se em 17 de junho de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 647177 Nr: 7797-90.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON SODRE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 

3.402

 Intimação para os defensores do réu, Dr. Antônio Silveira Guimarães 

Junior e Drª Thelma Aparecida Garcia Guimarães, para que, no prazo 

legal, manifeste na fase do art. 422 do CPP.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 626193 Nr: 8260-03.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO HEITOR DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330

 Vistos, em correição.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público à fl. 97.

No mais, dando prosseguimento ao feito, designo audiência de instrução e 

julgamento para 10 de 09 de 2018 às 13h15min.

Intimem-se o(s) réu(s), a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 397 de 508



 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 622108 Nr: 5183-83.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:10.508 MT

 (...) No entanto, sem embargo aos judiciosos fundamentos lançados pela 

defesa, entendo que no presente caso a justificativa não se mostra 

suficiente para elidir a desídia do acusado, pois diferentemente do 

alegado, não restam apenas três comparecimentos para o encerramento 

do período de prova, pelo contrário, o acusado compareceu em juízo uma 

única vez para justificar suas atividades (certidão de fl. 45), contrariando 

o item “c” da proposta de fls. 32/33. Se não bastasse, a prestação 

pecuniária assumida naquela ocasião também não foi paga, cujas 

circunstâncias, portanto, demonstram de maneira inequívoca que o 

acusado não pretendia cumprir as obrigações assumidas em juízo, pois 

deliberadamente as descumpriu sem apresentar justificativa plausível para 

tanto. Diante disso, com fundamento no art. 89, § 4º, da Lei 9.099/95, 

revogo o benefício de suspensão condicional do processo do acusado e, 

via de consequência, determino o retorno regular da tramitação da 

presente ação penal. Ademais, tendo em vista que o acusado já foi citado 

e que a resposta à acusação já foi apresentada, designo audiência de 

instrução e julgamento para 03 de 09 de 2018 às 16h10min. Intimem-se 

o(s) réu(s), a defesa, o Ministério Público e as testemunhas arroladas 

pelas partes, para que compareçam à audiência. Se necessário, autorizo, 

desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) com a finalidade do juízo 

deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) preso(s) em unidade(s) 

prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) testemunha(s) que 

resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a defesa da expedição da 

referida missiva em observância ao teor da Súmula 273 do STJ. 

Requisite-se, se houver necessidade. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 622753 Nr: 5741-55.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:3533-A

 Vistos, em correição.

Dando prosseguimento ao feito, designo audiência de instrução e 

julgamento para 10 de 09 de 2018 às 14h00min.

Intimem-se o(s) réu(s), a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 624615 Nr: 7108-17.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ALEXANDRE LIMA FRACASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, em correição.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o(s) acusado(s).

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de agosto de 2018, às 16h30min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que aqui não 

resida(m) ou esteja(m) preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não 

situada(s) e inquirir a(s) testemunha(s) que resida(m) em outra(s) 

comarca(s), intimando-se a defesa da expedição da referida missiva em 

observância ao teor da Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se e intime-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 607551 Nr: 5398-30.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RENATO RAMOS CAMELO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENO DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134

 Vistos, em correição.

Dê-se vista às partes para, no prazo legal e sucessivo, apresentarem 

suas alegações finais.

Após, venham conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 324645 Nr: 2769-88.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS SANTOS LIMA, MIGUEL PINHEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTÔNIO CHAGAS 

RIBEIRO - OAB:7026-MT

 Vistos, em correição.

Intime-se o acusado para, no prazo de 05 dias, comparecer à Defensoria 

Pública a fim de comprovar sua hipossuficiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 308153 Nr: 37-08.2007.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RIBEIRO SENA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO ALVES 

LIRA JUNIOR - OAB:15613MT, GILMAR D´MOURA - OAB:5.681, 

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - OAB:18.950

 Vistos em correição.

Certifique-se a tempestividade do recurso.

Sem prejuízo, recebo o recurso de apelação interposto pelo acusado 

Francisco Ribeiro Sena Filho à fl. 274 já com suas razões recursais de fls. 

275/288.

Formalizado o recurso de apelação, já com as contrarrazões (fls. 

289/294), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 332243 Nr: 3054-47.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR CONTRI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, em correição.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Defesa do réu Paulo 

Cezar, alegando omissão na r sentença de fls. 171/172, que absolveu o 

acusado, consistente na não determinação da devolução do valor 

recolhido a título de fiança.

É o necessário. Decido.

Assiste razão ao embargante, pois conforme consta dos autos o réu foi 

solto mediante o pagamento de fiança (fls. 29 e 47) e uma vez absolvido 

merece ter restituído o valor pago.

Assim, conheço dos embargos interpostos e, no mérito, dou provimento 

para, nos termos do artigo 337 do CPP, ser o valor recolhido a título de 

fiança devolvido a quem de direito.

Diante disso, intime-se o acusado Paulo Cezar para comparecer em 

cartório para informar se possui conta corrente para ser depositado o 

valor a ser restituído.

Na sequência, expeça-se alvará de liberação dos valores objeto do 

depósito judicial em favor do acusado.

Após a efetiva restituição dos valores, arquivem-se os presentes autos, 

procedendo-se as baixas e anotações de estilo.

Intime-se, notifique-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 641638 Nr: 3099-41.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON CRISTIANO DE LIMA, JUNIO 

CÉSAR FERREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macêdo Galvão - 

OAB:15668, MARÍLIA MESQUITA MIRANDA - OAB:23263/O

 Vistos, em correição.

Diante do informado pela causídica (fls. 69/70) e do relatado pelo réu na 

ocasião de sua citação (fl. 61), cumpra-se o despacho de fl. 68, 

procedendo-se a intimação do acusado para comparecer à Defensoria 

Pública a fim de comprovar sua situação de hipossuficiência.

Sem prejuízo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestar 

quanto as preliminares arguidas pelo corréu Junio Cesar (fls. 51/55).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 608528 Nr: 6401-20.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LEANDRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos em correição.

Defiro conforme requerido em cota ministerial de fl. 138

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo ao acusado, para o dia 28 de setembro de 2018, às 13:30 

horas.

Cite-se e intime-se o acusado no endereço declinado à fl. 138 para que 

compareça à audiência acompanhado de advogado advertindo-o que, 

caso não possua condições de contratar advogado, será nomeado um 

Defensor Público ou dativo para patrocinar a sua defesa.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 673606 Nr: 5680-58.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON SOARES ANICÉSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Atento a finalidade da missiva, verifico que a defesa do réu informa à fl. 

06 que o acusado Jailson Soares Anicésio já foi julgado nos autos/cód. 

202231, sendo o mesmo absolvido, conforme demonstram os documentos 

de fls. 07/10, havendo, portanto, perda do objeto da presente missiva, 

motivo pelo qual determino a devolução desta carta precatória sem o seu 

cumprimento, com as cautelas e homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 668135 Nr: 1008-07.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WITOR HUGO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GABRIEL SILVA 

FRANÇA - OAB:19.363 MT

 Designo audiência de continuação para o dia 14 de junho de 2018, às 

13h15min.

Requisite-se o laudo conforme requerido pelo Ministério Público, 

assinalando o prazo de cinco dias para entrega, sob pena de crime de 

desobediência.

Solicitem-se informações acerca do cumprimento da carta precatória de fl. 

286, enviada ao Juízo da comarca de Guiratinga/MT, expedida com a 

finalidade de inquirir a testemunha Jorge Rodrigues de Carvalho.

Expeça-se mandado de intimação para a testemunha Andrea Garcia 

Fanaia Rodrigues e para vítima Paulo Alberto Nascimento Rosa.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para o fim requerido.

Se declinado nos autos os atuais endereços das testemunhas Ana Paula 

Costa de Oliveira e Lucas da Silva Santos, autorizo desde já a expedição 

de mandado de intimação ou, se residirem em outras comarcas, cartas 

precatórias com a finalidade de procederem as suas inquirições.

Requisite-se o réu.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 671610 Nr: 3971-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FREITAS CAVALCANTE, RAFAEL 

DOUGLAS NASCIMENTO DE QUEIROZ, THIERRY FRANÇA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NYLVAN JOSÉ DA SILVA - 

OAB:17805-MT

 Nomeio o Dr. Nylvan José da Silva OAB/MT – 17.805, para proceder à 

defesa dos acusados Gabriel Freitas Cavalcante e Rafael Douglas 

Nascimento de Queiroz apenas para este ato.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Helen Cristina Moreira da 

Silva, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais.

Requisite-se a POLITEC local que encaminhe a este Juízo o laudo pericial 

quanto aos aparelhos celulares, encaminhando cópia do ofício de fl. 177, 

assinalando o prazo de cinco dias sob pena do crime de desobediência.

 Após a juntada da missiva de fl. 185, devidamente cumprida, desde já 

declaro encerrada a instrução e determino seja concedido vista dos autos 

ao Ministério Público e a Defensoria Pública, após, intime-se à defesa do 

acusado Thierry França de Oliveira para que apresentem seus memoriais 

finais, no prazo igual e sucessivo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 624172 Nr: 6815-47.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO EUZEBIO CANALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:18.839 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, 
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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, visando readequar a pauta de julgamento deste juízo, designo o 

dia 16 de agosto de 2018, às 17:20 horas para realização de audiência de 

instrução e julgamento.

 Intime-se o acusado, sua defesa, o Ministério Público, o assistente de 

acusação e as testemunhas arroladas pelas partes, para que 

compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 629046 Nr: 1597-04.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062 MT

 (...) DA INÉPCIA DA DENÚNCIA Da análise dos autos, com relação à 

preliminar arguida de inépcia da exordial acusatória arguida pela defesa 

dos réus, entendo que não merece deferimento, uma vez que a denúncia 

formulada pelo Ministério Público narra os fatos com clareza, bem como 

descreve a conduta de cada denunciado de forma objetiva, motivo pelo 

qual indefiro a preliminar de inexistência de justa causa para o 

prosseguimento da ação penal. DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 

PROCESSO Em consonância com o parecer ministerial de fls. 82/83 e 

atento às informações constantes dos autos, bem como às diretrizes do 

artigo 89 da Lei 9.099/95, vejo que o acusado preenche os requisitos 

objetivos e subjetivos exigidos para concessão da medida 

despenalizadora . Assim, DESIGNO audiência para proposta de 

suspensão condicional do processo, para o dia 28 de setembro de 2018, 

às 13:15 horas. Intime-se o acusado para que compareça à audiência 

acompanhado de advogado advertindo-o que, caso não possua 

condições de contratar advogado, será nomeada um Defensor Público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa. Ciência ao Ministério Público e à 

defesa. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 630119 Nr: 2382-63.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 Vistos, em correição.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o(s) acusado(s).

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de agosto de 2018, às 15h45min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que aqui não 

resida(m) ou esteja(m) preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não 

situada(s) e inquirir a(s) testemunha(s) que resida(m) em outra(s) 

comarca(s), intimando-se a defesa da expedição da referida missiva em 

observância ao teor da Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Sem prejuízo, dê-se vista à defesa para informar o atual endereço do 

acusado, visto não ter sido localizado no local indicado à fl. 138, 

consoante se denota da certidão de fl.144-v.

Cumpra-se e intime-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 632653 Nr: 4440-39.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MARTINS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Eudes Gomes de 

Lima - OAB:5773

 Vistos, em correição.

Diante do informado pelo causídico (fl. 151), intime-se o acusado para, no 

prazo de 10 (dez) dias, constituir novo patrono para mover o recurso 

desejado.

Na mesma oportunidade, deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar junto ao 

acusado se o mesmo ainda deseja recorrer da sentença e, em caso 

positivo, se ele irá nomear advogado ou precisa da assistência da 

Defensoria Pública, sendo que neste caso deverá comparecer junta a 

instituição a fim de fazer prova de hipossuficiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 635196 Nr: 6420-21.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA 

ZUZARTE DE MENDONÇA - OAB:7130

 Vistos, em correição.

Diante do informado à fl. 100, designo audiência para oitiva da testemunha 

Osana Rdorigues para 27 de agosto de às 14h45min.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 649210 Nr: 9503-11.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK ALAM DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, em correição.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Defesa do réu Erick 

Alam, alegando omissão na r sentença de fls. 72/73, que absolveu o 

acusado, consistente na não determinação da devolução do valor 

recolhido a título de fiança.

É o necessário. Decido.

Assiste razão ao embargante, pois conforme consta dos autos o réu foi 

solto mediante o pagamento de fiança (fls. 24 e 36) e uma vez absolvido 

merece ter restituído o valor pago.

Assim, conheço dos embargos interpostos e, no mérito, dou provimento 

para, nos termos do artigo 337 do CPP, ser o valor recolhido a título de 

fiança devolvido a quem de direito.

Expeça-se alvará de liberação dos valores objeto do depósito judicial em 

favor do acusado.

Após a efetiva restituição dos valores, arquivem-se os presentes autos, 

procedendo-se as baixas e anotações de estilo.

Intime-se, notifique-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 653884 Nr: 3452-47.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE JESUS MOREIRA, IGOR DOS 

SANTOS OLIVEIRA, PAULO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Silverio Pereira - 

OAB:OAB/MT 11.230-B

 Vistos, em correição.

Aguarde-se a apresentação das respostas à acusação dos réus Wesley 

de Jesus e Paulo Sérgio.

No mais, diante do exarado às fls. 111/112 mantenha-se o armamento 

vinculado a presente ação penal, já que o réu Igor externou desejo neste 

sentido, bem como de, ao final da ação, reaver o artefato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 670000 Nr: 2493-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTSON MARTIN GUTSCH, MARTHA DE 

JESUS RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SHENDROSKI - OAB:OAB/MT 21669/O

 Vistos em correição.

Na forma do artigo 520 do CPP, designo audiência de reconciliação para o 

dia 30 de julho de 2018 às 13:30 horas.

Intimem-se as partes, cientificando-as de que deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados.

Expeça-se carta precatória ao juízo da comarca de Guiratinga/MT com a 

finalidade de intimar a querelada, a qual poderá ser localizada no 

endereço: Rua Cuiabá, nº 191, centro, CEP 78.760-000.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 604018 Nr: 1770-33.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE SOUZA REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9.883-MT

 Vistos, em correição.

Tendo em vista que o acusado possui execução penal em trâmite perante 

o juízo da comarca de Primavera do Leste (autos/cód. 164467) 

certifique-se, por telefone, qual o endereço constante naqueles autos, 

expedindo, posteriormente, carta precatória com a finalidade de citar o 

acusado, para, querendo, apresentar resposta à acusação, no prazo de 

10 (dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada à resposta no 

prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado 

defensor para oferecê-la.

 Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar a acusada se ela 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Caso o oficial de justiça não o(a) localize para citação pessoal por 

circunstância diversa a de o(a) réu(ré) estar em endereço incerto ou não 

sabido, que retorne no endereço ao menos três vezes antes de proceder 

à devolução do mandado, certificando claramente, em cada diligência, o 

dia e o horário em que ali esteve, bem como a motivação de não o ter 

encontrado, bem como, ao final, exarando se o(a) acusado(a) se encontra 

em lugar incerto e não sabido.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 622805 Nr: 5785-74.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS DOMINGOS DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402-B

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o acusado encontra-se internado em hospital 

psiquiátrico (fl. 209) e que a vítima Valdir não foi encontrada para ser 

intimada (fl. 205), deixo de redesignar nova audiência de instrução neste 

momento.

Diante disso, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se 

manifeste.

Após a juntada da cota ministerial, venham-me os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 643096 Nr: 4424-51.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFTE DOMINGUES RODRIGUES, NAIM 

DOMINGOS RODRIGUES, IVAN ALVES AMORIM, MARCELO DOS SANTOS 

MAIA, CLEITON BARBOSA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, em correição.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o(s) acusado(s).

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11 de 09 de 2018, às 16h30min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que aqui não 

resida(m) ou esteja(m) preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não 

situada(s) e inquirir a(s) testemunha(s) que resida(m) em outra(s) 

comarca(s), intimando-se a defesa da expedição da referida missiva em 

observância ao teor da Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Expeça-se carta precatória à comarca de Jaciara/MT, no endereço 

informado às fls. 95 e 100, para fiscalização do cumprimento das 

condições do sursis, constantes da cota introdutória da denúncia, aceitas 

pelo acusado Jefte por meio de sua defesa técnica na resposta à 

acusação.

Cumpra-se e intime-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 640845 Nr: 2336-40.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA RIBEIRO MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos em correição.

Tendo em vista a portaria nº 725/2018-DGTJ-PRES (anexo) que 

suspendeu o expediente forense em todo Estado de Mato Grosso no 

28.05.2018 (segunda-feira), redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de agosto de 2018, às 14:00 horas.

Intime-se a ré, a defesa e o Ministério Público e as testemunhas para que 

compareçam à audiência.

Expeça-se carta precatória ao juízo da comarca de Cuiabá/MT com a 

finalidade de inquirir o policial civil Odinei José Stolarski.

Requisite-se caso necessário.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 616129 Nr: 6823-58.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIANE DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, em correição.

Defiro a substituição da testemunha de defesa Robson por Maria 

Aparecida de Souza.

Designo audiência para oitiva da testemunha Maria Aparecida para 28 de 

agosto de 2018, às 15h40min.

Por oportuno, consigno que a ré teve decretada sua revelia (fl. 134).

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 639181 Nr: 863-19.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, em correição.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o(s) acusado(s).

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28 de agosto de 2018, às 15h50min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que aqui não 

resida(m) ou esteja(m) preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não 

situada(s) e inquirir a(s) testemunha(s) que resida(m) em outra(s) 

comarca(s), intimando-se a defesa da expedição da referida missiva em 

observância ao teor da Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se e intime-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 637238 Nr: 8104-78.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESUALDO ROBERTO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS S. 

DAMIAN - OAB:3615-B

 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.

A denúncia foi recebida no dia 04.05.2016 (fl. 47); citação realizada às fls. 

55/56, e resposta à acusação apresentada às fls. 57/59.

Assim, e diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual deixo de absolver sumariamente o(s) acusado(s).

Motivo pelo qual, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 28 de agosto de 2018, às 16h30min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que aqui não 

resida(m) ou esteja(m) preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não 

situada(s) e inquirir a(s) testemunha(s) que resida(m) em outra(s) 

comarca(s), intimando-se a defesa da expedição da referida missiva em 

observância ao teor da Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se e intime-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 641128 Nr: 2608-34.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON SABINO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 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.

A denúncia foi recebida no dia 08.09.2016 (fls. 38/39); citação realizada 

às fls. 45/46, e resposta à acusação apresentada às fls. 47/48.

Assim, fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de agosto de 2018, às 17h20min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que aqui não 

resida(m) ou esteja(m) preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não 

situada(s) e inquirir a(s) testemunha(s) que resida(m) em outra(s) 

comarca(s), intimando-se a defesa da expedição da referida missiva em 

observância ao teor da Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Anoto que o réu deverá ser intimado no endereço informado na certidão 

de fl. 62.

Cumpra-se e intime-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 640768 Nr: 2252-39.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN FERREIRA DE ALMEIDA, BENEDITO 

PAULO DO NASCIMENTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, em correição.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o(s) acusado(s).

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11 de 09 de 2018, às 15h00min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que aqui não 

resida(m) ou esteja(m) preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não 

situada(s) e inquirir a(s) testemunha(s) que resida(m) em outra(s) 

comarca(s), intimando-se a defesa da expedição da referida missiva em 

observância ao teor da Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se e intime-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 642122 Nr: 3554-06.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO SOUZA OLIVEIRA, JOSÉ CLEITON DOS 

SANTOS, MILTON ALMEIDA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20.235 MT

 Vistos, em correição.

Homologo a desistência da testemunha de defesa Maria Aparecida (fl. 

207).

No mais, designo audiência para oitiva das testemunhas Cassio, Gisele e 

Maurício (acusação), e Maria Ester, Maria Rosangela, Jailes e Pablo 

(defesa) para 11 de 09 de 2018, às 15h50min.

Registro que os réus foram declarados revéis (fls. 175 e 187), que a 

testemunha Maurício deve ser intimada no endereço informada à fl. 206, 

Gisele deve ser conduzida coercitivamente e Cássio requisitado junto ao 

Batalhão da PM.

Sem prejuízo, oficie-se ainda ao 5º BPM solicitando, no prazo de 05 dias, 

informação acerca do não comparecimento do policial Cássio a audiência 

designada para o dia 24.11.2017, muito embora tenha sido requisitado 

para a mesma.

Em tempo, intime-se a defesa do acusado Célio para manifestar, no prazo 

de 10 dias, interesse na oitiva da testemunha Pablo e, em caso positivo, 

informar o atual endereço da mesma, já que não localizada no endereço 

constantes dos autos (cf. certidão de fl. 192).

Intime-se e Requisite-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 651900 Nr: 1483-94.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR FELISMINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOVALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:OAB/MT 13075

 Vistos, em correição.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o(s) acusado(s).

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11 de 09 de 2018, às 13h15min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que aqui não 

resida(m) ou esteja(m) preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não 

situada(s) e inquirir a(s) testemunha(s) que resida(m) em outra(s) 

comarca(s), intimando-se a defesa da expedição da referida missiva em 

observância ao teor da Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Sem prejuízo, intime-se a defesa do acusado para informar se possui 

interesse na manutenção do armamento vinculado aos autos.

Cumpra-se e intime-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 633995 Nr: 5433-82.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDIMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos em correição.

 Homologo a desistência da inquirição das testemunhas arroladas pela 

defesa Jeremias Siqueira da Silva e José Cícero Assis, para que surtam 

seus legais e jurídicos efeitos.

Diante disso, declaro encerrada a instrução processual e determino a 

intimação das partes para que no prazo igual e sucessivo de 05 dias 

apresentem seus memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 334117 Nr: 4933-89.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIO MARCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217

 Vistos em correição.

 Ante a juntada da petição formulada pela defesa às fls. 135/136, 

determino a intimação do acusado para que informe se concorda com a 

conta fornecida pelo causídico para a restituição do valor recolhido a titulo 

de fiança.

Após, venham-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 645099 Nr: 6037-09.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos em correição.

Tendo em vista a portaria nº 725/2018-DGTJ-PRES (anexo) que 

suspendeu o expediente forense em todo Estado de Mato Grosso no 

28.05.2018 (segunda-feira), redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de agosto de 2018, às 14:30 horas.

Intime-se o réu, a defesa e o Ministério Público e as testemunhas para que 

compareçam à audiência.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público paras que informe se insiste na 

inquirição da testemunha Ezequiel. Caso positivo, decline o seu atual 

endereço.

Após a juntada da cota ministerial informando o atual endereço da 

testemunha Ezequiel, expeça-se mandado de intimação e/ou carta 

precatória com a finalidade de inquiri-la.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 605534 Nr: 3337-02.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIDE GOMES DE MORAES, ELLEN THAINE 

DE MORAES PAVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELSON GIORDANI MIRANDA 

DA SILVA - OAB:15.617, LAÉRCIO FLORENCIO DOS REIS - 

OAB:209.271 - SP

 Vistos em correição.

 Defiro conforme requerido em petição formulada pela defesa da acusada 

à fl. 163.

Assim, determino a expedição de carta precatória ao juízo da comarca de 

Sumaré/SP (Rua Santo Afonso, nº 184, Vila San Martin, CEP. 13.180-190) 

com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições estabelecidas 

na suspensão condicional do processo da acusada Ellen Thaine de 

Moraes Pavão.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 335974 Nr: 6790-73.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONIS DE SOUSA, JOSE DOMINGOS 

RODRIGUES, JOSE ALVES DE SOUZA, ALEX COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos em correição.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela defesa do acusado 
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JOSÉ DOMINGOS RODRIGUES, alegando omissão contida na r. sentença 

(fl. 118) no que tange ao valor prestado pelo réu a título de fiança (fl. 33), 

razão pela qual requer a restituição integral e atualizada da quantia paga 

pelo mesmo.

É o necessário. Decido.

Assiste razão a embargante, pois conforme consta do corpo da sentença 

atacada nada foi mencionado quanto à devolução da quantia prestada 

pelo réu, motivo pelo qual determino a restituição do valor da fiança ao 

sentenciado, nos termos do artigo 337 do Código de Processo Penal.

Intime-se o sentenciado para informar sua conta bancária onde deverá ser 

depositado os valores referentes a restituição da fiança.

Após o sentenciado informar o número da conta bancária, desde já 

autorizo a expedição de alvará de liberação do valor objeto do depósito 

judicial em favor do mesmo.

 Após a efetiva restituição do valor ao sentenciado, arquivem-se os 

presentes autos, procedendo-se as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 620741 Nr: 3882-04.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) Assim, determino a expedição de carta precatória ao juízo da 

comarca de Rolim de Moura/RO com a finalidade de notifica-lo acerca do 

teor da manifestação do Defensor Público, incumbindo ao oficial de justiça 

indagá-lo a respeito do interesse na continuidade do recurso, o que 

deverá ser certificado pelo meirinho. Outrossim, caso o referido réu 

ratifique o interesse recursal, deverá ser notificado o Defensor 

Público-Geral do Estado de Mato Grosso para que indique novo defensor 

para o exercício da defesa do apelante e, após a apresentação das 

razões ao recurso de apelação, ao Ministério Público para contrarrazões. 

Retornando os autos da diligência, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 612865 Nr: 3374-92.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIL PIRES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 ISTO POSTO, com arrimo nos mesmos fundamentos acima expostos, 

JULGO PROCEDENTE a ação penal proposta e CONDENO o réu Odenil 

Pires de Moraes, brasileiro, casado, nascido aos 12/12/1972, natural de 

Rondonópolis/MT, portador do RG 970450 SSP/MT e CPF 632.652.811-91, 

filho de Gabriel Pires de Moraes e de Maria Madalena Santana, residente 

na Rua Vitória, nº 145, Bairro Padre Ezequiel Ramin, nesta cidade e 

Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime descrito 

no artigo 180, “caput”, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 645545 Nr: 6403-48.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELLY BATISTA ESPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Isto posto, com arrimo nestes fundamentos JULGO PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 06/07-B 

e CONDENO a ré Adrielly Batista Spinola, brasileira, solteira, nascida em 

02/05/1995, natural de Rondonópolis/MT, portadora do RG 2684590-3 

SSP/MT e CPF 044.077.011-45, filha de Naudir de Oliveira Spinola e de 

Keila Batista Teodorio, residente na Rua 01, quadra 08, lote 11, nº 282, 

Bairro Padre João Bosco Burnier, nesta cidade e Comarca de 

Rondonópolis/MT, como incursa na prática do crime descrito no art. 155, 

“caput”, do Código Penal, por quatro vezes, em continuidade delitiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 601134 Nr: 5570-06.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ DE JESUS SILVA, ANDRE LUCAS 

ANTUNES, JHONE KAIQUE DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, João Batista Borges Júnior - OAB:

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia 

de fls. 06/09, para CONDENAR os réus Andre Luiz de Jesus Silva, 

brasileiro, solteiro, nascido em 12/01/1985, natural de Cuiabá/MT, portador 

do RG 2497963-5 SSP/MT, filho de Luiz Carlos Alves da Silva e de 

Josefina Maria de Jesus, residente na Rua Maria Badia, nº 612, Bairro Vila 

Mineira, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, Andre Lucas 

Antunes, brasileiro, convivente, nascido em 12/11/1990, natural de 

Rondonópolis/MT, portador do RG 1712806-4 SSP/MT, filho de Valdecir 

Antunes e de Doralina Antunes, residente na Rua São Salvador, nº 297, 

sob esquina com a Rua Belém, Bairro Jardim Gramado, nesta cidade e 

Comarca de Rondonópolis/MT e Jhonne Kaique do Nascimento, brasileiro, 

solteiro, nascido em 10/09/1992, natural de Rondonópolis/MT, portador do 

RG 2144447-1 SSP/MT, filho de Jocilda Maria do Nascimento, residente na 

Rua Belo Horizonte, nº 1250, Bairro Jardim Tropical, nesta cidade e 

Comarca de Rondonópolis/MT, como incursos na prática do crime descrito 

no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 326137 Nr: 4203-15.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 Intimação dos advogados do réu, Thelma Aparecida Guimarães - OAB/MT 

n.º 3.402-B - e Antônio Silveira Guimarães Júnior - OAB/MT n.º 15.694, 

para informarem conta do réu para restituição de quantia apreendida.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 601566 Nr: 6002-25.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTIMIANO RAMÃO DE SOUZA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:10508

 Intimação do advogado do réu, Orlando Alves de Oliveira - OAB/MT n.º 

10.508, para ter vistas dos autos e requerer o que for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 622428 Nr: 5468-76.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTOINZIO QUEIROZ DOS SANTOS, 

WESLLEY FERREIRA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Intimação do advogado do reu, Dr. Adeir Alexsander Froder - OAB/MT 

9699, da sentença de fl. 223/241.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 659040 Nr: 8083-34.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183

 Processo: nº 8083-34.2017.811.0064 – Código 659040.Vistos 

etc.Considerando o teor do documento emitido da Casa Abrigo Rotativa de 

Rondonópolis/MT DETERMINO que seja expedido oficio para Escola 

Municipal Nossa Senhora Aparecida e Creche UMEI Jonas Nunes 

Cavalcante com as seguintes informações:O senhor Guilherme Marçal 

Cordeiro, genitor dos menores, Ariel Rosalino de Campos e Bruna Melissa 

Campos Cordeiro foi dado o direito de visitas aos seus filhos nos 

seguintes termos, “in verbis”:Não é permitido que o genitor Guilherme 

Marçal Cordeiro retire seus filhos da Escola/Creche em nenhum dia ou 

horário, salvo com autorização expressa desse Juízo, sob pena de 

suspensão das visitas aos dependentes aos menores.Autorizo o genitor 

Guilherme Marçal Cordeiro participar de reuniões de pais e mestres e 

comemorações realizadas pela Escola/Creche destinadas aos alunos, pais 

e público em geral. As visitas do genitor Guilherme Marçal Cordeiro se 

consubstanciarão em finais de semanas alternados, devendo retirar os 

menores da casa da genitora às 08h00min. do sábado e entrega-los às 

18h00min. do domingo.Em relação ao período de férias, os menores 

ficarão 10 (dez) dias do mês de julho e 10 (dez) dias do mês de janeiro 

com o pai Guilherme Marçal Cordeiro, devendo o mesmo retirar e depois 

entregar os menores na casa da genitora.Os menores ficarão aos 

cuidados do genitor Guilherme Marçal Cordeiro na data em que se 

comemora o dia dos pais, da mesma forma, os infantes ficarão com sua 

genitora Nailde da Silva Campos no dia das mães.As festividades de 

carnaval, semana santa, natal e ano novo, serão divididas alternadamente 

entre os genitores, começando no natal do ano ímpar com a mãe e o ano 

novo com o pai, no ano posterior, o natal será com o genitor e o ano novo 

com a genitora e assim sucessivamente. O genitor Guilherme Marçal 

Cordeiro deverá retirar os menores da casa da requerente às 18h00min. 

do dia anterior ao feriado e entrega-los às 08h00min. do dia seguinte ao 

feriado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de maio de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633205 Nr: 4846-60.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DELGUINGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em face do acusado APARECIDO DELGUINGARO, 

devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória. Intime-se a vítima 

(por edital), do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no 

Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. Notifique-se o acusado e 

seu defensor(a) da presente sentença, ocasião em que deverá ser 

indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado 

desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, 

oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal .Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor da acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 29 de Maio de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 630093 Nr: 2360-05.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIRON RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - OAB:19.809/O

 Vistos etc.

Considerando o teor da Portaria n° 184/2018-DF, expedida pelo MM. Juiz 

Dretor do Fórum Dr. Francisco Rogério Barros, que suspendeu os prazos 

processuais e as realizações de audiências nesta Comarca no dia 

30/05/2018, sendo assim fica redesignada a audiência para o dia 

14/11/2018 às 15h30min, saindo os presentes devidamente intimados.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

– Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 631580 Nr: 3664-39.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ LUCAS FERNANDES SALUSTIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Antonio de Melo - 

OAB:8604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Antonio de Melo - 

OAB:8604

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fl. 85, dando conta da não intimação da vítima 

G. F. dos D., dê-se vista a Sua Excelência o digno Promotor de Justiça, 

para que se manifeste e, se for o caso, decline o atual endereço da 

mesma.

 Ademais, considerando o teor da Portaria n° 184/2018-DF, expedida pelo 

MM. Juiz Dretor do Fórum Dr. Francisco Rogério Barros, que suspendeu 

os prazos processuais e as realizações de audiências nesta Comarca no 

dia 30/05/2018, sendo assim fica redesignada a audiência para o dia 

14/11/2018 às 16h30min, saindo os presentes devidamente intimados.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

– Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 628779 Nr: 1393-57.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UERLON ALVES PORTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT, Rodolfo Pereira Fagundes - OAB:

 Vistos etc.

Considerando o teor da Portaria n° 184/2018-DF, expedida pelo MM. Juiz 

Dretor do Fórum Dr. Francisco Rogério Barros, que suspendeu os prazos 

processuais e as realizações de audiências nesta Comarca no dia 

30/05/2018, sendo assim fica redesignada a audiência para o dia 

06/11/2018 às 15h30min, saindo os presentes devidamente intimados.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

– Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 636204 Nr: 7269-90.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO AFONSO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 Vistos etc.

Considerando o teor da Portaria n° 184/2018-DF, expedida pelo MM. Juiz 

Dretor do Fórum Dr. Francisco Rogério Barros, que suspendeu os prazos 

processuais e as realizações de audiências nesta Comarca no dia 

30/05/2018, sendo assim fica redesignada a audiência para o dia 

12/12/2018 às 16h30min, saindo os presentes devidamente intimados.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

– Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 659381 Nr: 8426-30.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DE JESUS TITO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERTO DE JESUS TITO BARBOSA, Rg: 

7325819, Filiação: Alexandre Barbosa da Mata e Adelice Tito Rosa, data 

de nascimento: 06/08/1970, brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, 

convivente, 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: "...O Ministério Público denuncia Roberto de Jesus Tito 

Barbosa como incurso no art. 147 do CP..."

Despacho: Código: 659381Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de 

fl. 44.Com efeito, proceda-se à realização da citação do réu por edital, nos 

moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, decorrido o 

prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 15 de Maio de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastiana da Silva 

Brites, digitei.

Rondonópolis, 30 de maio de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 632019 Nr: 4009-05.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI PEREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) ISTO POSTO, CONDENO o acusado VALDECI JOSÉ DA SILVA, em 03 

(três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em relação ao crime 

de lesão corporal. Consigno que o regime inicial para o cumprimento da 

pena será o aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já 

observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, 

cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara 

de Execuções Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a 

aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 

da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de 

multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de 

pagamento de cestas básicas.Não se aplica, ainda, a substituição da pena 

privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do 

Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe 

essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave 

ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da 

pena, 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 . (...) Após, arquivem-se 

e s t e s  a u t o 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, 04 de Junho de 2018.Maria Mazarelo Farias 

Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637248 Nr: 8113-40.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY ALMEIDA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) ISTO POSTO, CONDENO o acusado SIDNEY ALMEIDA DE MORAES, 

em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em relação ao crime 

de lesão corporal. Consigno que o regime inicial para o cumprimento da 

pena será o aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já 

observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, 

cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara 

de Execuções Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a 

aplicação da pena isolada de multa, ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 

11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a 

aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de 

cestas básicas.Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de 

liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código 

Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa 

conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave 

ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da 

pena, regido pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do 

referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as 

circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao 

acusado, não autorizam a concessão do benefício.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 (...) Após, arquivem-se 

estes autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
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Cumpra-se.Rondonópolis, 04 de Junho de 2018.Maria Mazarelo Farias 

Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 635350 Nr: 6564-92.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR GOMES 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 GILMAR GOMES DE OLIVEIRA, a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 10 (dez) 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$ 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(...)Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 04 de Junho de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634200 Nr: 5605-24.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em face do acusado APARECIDO DA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória. Intime-se a vítima 

(por edital), do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no 

Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. Notifique-se o acusado e 

seu defensor(a) da presente sentença, ocasião em que deverá ser 

indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado 

desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, 

oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal .Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor da acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 04 de Junho de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 642983 Nr: 4337-95.2016.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:10046, Maria de Fatima Gomes Coelho - OAB:18452

 Autos n° 4337-95.2016.811.0064 (Código 642983)

Vistos etc.

I - Defiro o petitório de fls. 133/134.

II - Assim, retorne-se os autos à Escrivania para que cumpra integralmente 

a decisão de fls. 126/128.

Às providências.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Rondonópolis, 04 de junho 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.: 886030 Nr: 100-36.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE XAVIER DE MORAIS, MORAIS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 Diante do exposto, DECLARO nesta ESFERA CRIMINAL o PERDIMENTO do 

PRODUTO FLORESTAL apreendido nestes autos, consistente em 

23,800m3, de madeira serrada, das essências Erisma uncinatum 

(Cedrinho), Diptreyx sp (Champanhe), Clarisia racemosa (Amarelinho), 

Vatairea sp (Angelim amargoso), Couratari sp (Tauari), e determino a sua 

doação à SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA, na 

pessoa do Secretário Municipal de Meio Ambiente, para exclusiva 

aplicação em programas ambientais, devendo prestar contas nos autos 

acerca da destinação do referido produto florestal, no prazo de 60 

(sessenta) dias. A expedição do termo de doação fica condicionada a 

avaliação do produto florestal a ser realizada pela Oficiala de Justiça 

deste Juízo em conjunto com os Policiais Ambientais do Núcleo de 

Policiamento deste Juvam, no prazo de 05 (cinco) dias. Proceda a inclusão 

de MORAIS I E EXPORTAÇÃO EPP, no polo passivo deste feito, na forma 

requerida pelo Parquet à fl. 20.Com a juntada do laudo de avaliação da 

madeira, depreque a realização da audiência de conciliação para 

composição civil dos danos ambientais, na forma proposta pelo Ministério 

Público à fl. 20-v.Quanto ao pedido de restituição de veículo apreendido 

formulado à fls. 21/31, postergo a sua apreciação para após a realização 

da audiência preliminar, devendo intimar a requerente Morais I E 

Exportação EPP acerca do parecer Ministerial de fl. 69. Encaminhe cópia 

desta decisão à SEMA para conhecimento. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 886030 Nr: 100-36.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE XAVIER DE MORAIS, MORAIS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ISTO POSTO, DEFIRO o pedido para LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA 

CRIMINAL, o bem apreendido consistente no veículo 

CAR/CAMINHÃO/ABER/C. EST, MARCA/MODELO M. BENZ/ATEGO 2430, 

ANO/MODELO 2014/2014, PLACA OOM7390/MS, CHASSI Nº 

9BM958096EB986449, RENAVAM Nº 01030603844, COR CINZA, em favor 
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da empresa proprietária MORAIS I E EXPORTAÇÃO LTDA EPP, ou pessoa 

por ele autorizada, na forma da lei.Encaminhe cópia desta decisão à SEMA 

para conhecimento. Cumpra, expedindo o necessário.Ciência ao Ministério 

Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 896435 Nr: 4095-57.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MARTINS, AGROPECUÁRIA E 

INDUSTRIA PIMADEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:23146/O

 Vistos,

 Defiro a exclusão de MARCIO MARTINS, do polo passivo deste feito, na 

forma requerida pelo Parquet à fl. 48.

Oficie à Polícia Militar Ambiental para que proceda o levantamento da 

volumetria da carga de madeira apreendida, bem como apresente os 

documentos resultantes da fiscalização, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra a cota Ministerial à fl. 48, item “7”, requisitando à SEMA/MT cópia 

dos autos de inspeção, infração e termos de apreensão relacionados no 

processo administrativo nº 431373/2017, mencionado no documento à fl. 

28.

Sobrevindo os documentos requisitados à SEMA, retornem os autos com 

vista ao Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 875941 Nr: 8802-05.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ SOARES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:MT/11.230 - B

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim de 

Intimar o autor do fato ANDRÉ LUIZ SOARES-ME, na pessoa de seu 

advogado Dr. VANDERLEI SILVERIO PEREIRA, OAM/MT nº 11230B, dos 

termos da cota ministerial de fl.43, parte final a seguir: Diante da 

justificativa apresentada, o Ministério Público concorda com o pedido 

apresentado pelo autor do fato. Contudo, o indiciado deverá providenciar o 

Licenciamento Ambiental de suas atividades conforme definido pela 

Semma (fl.19). Portanto, requer intimação do indiciado para cumprimento 

do feito, devendo juntar os respectivos comprovantes, sob pena de 

oferecimento da denúncia, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 741749 Nr: 3153-64.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERTON ELIAS SILVA DE SOUZA, S. DO S. 

ROCHA - ME, ELIAS OLIVEIRA DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT

 Ex Positis, com fulcro no artigo 109, V, do CP, declaro, por sentença, 

extinta a punibilidade dos infratores WEBERTON ELIAS SILVA DE SOUZA, 

brasileiro, inscrito no CPF nº 020.601.061-33, portador do RG nº 18530672 

SSP/MT, filho de Elias Oliveira de Souza e Nilza Maria da Silva, nascido em 

02.05.1989 e S. DO S. ROCHA ME, inscrita no CNPJ nº 

17.768.168/0001-44, estabelecida na Avenida Cuiabá, Conselvan, na 

cidade de Aripuanã/MT e ELIAS OLIVEIRA DE SOUZA ME, inscrita no CNPJ 

nº 00.866.121/0001-10, estabelecida na Rua 2,3, Bairro Granville I, na 

cidade de Rondonópolis/MT, face a ocorrência da prescrição. Encaminhe 

cópia ao Ministério Público para eventual ajuizamento da Ação Civil Pública, 

visando a reparação do dano ambiental.Com o trânsito em julgado, 

arquivem os autos.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 22 de maio de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 746730 Nr: 6017-75.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEREIRA PARAÍSO LTDA - ME, NIPACK 

EMBALAGENS DE MADEIRAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:OAB/MT 34720

 Encaminhe cópia ao Ministério Público para eventual ajuizamento da Ação 

Civil Pública em relação a indiciada Madeireira Paraíso Ltda Me, visando a 

reparação do dano ambiental.Oficie a conta única na forma determinada à 

fls. 222-v. Certifique a Sra. Gestora acerca da prestação de contas e se 

houve a devida homologação da mesma no incidente sob o nº 844753 (fls. 

275).Determino que os valores recolhidos pela infratora Nipack 

Embalagens de Madeiras Ltda Epp, permaneçam depositados na Conta 

Única do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vinculados nestes autos, 

para futura aplicação em projetos ambientais, a serem aprovados por este 

Juízo, nos termos dos artigos 1.651 e 1.655, da CNGC, que dispõe:“Art. 

1.651. Na execução da pena de prestação pecuniária decorrente de 

infração ambiental, os valores serão recolhidos em conta judicial única 

vinculada à unidade gestora, com movimentação apenas por meio de 

alvará judicial, emitido pelo Juiz de Direito da Vara do Meio Ambiente e/ou 

do Juizado Volante Ambiental, sendo vedado o recolhimento em cartório 

ou secretaria.(...)Art. 1.655. A prestação pecuniária destina-se, 

preferencialmente:I – à entidade pública ou privada com finalidade 

socioambiental;II – às atividade de caráter essencial ao meio ambiente 

físico, natural, cultural, artificial, preferencialmente, à segurança pública, à 

educação, à saúde, desde que estas atendam às áreas vitais de relevante 

cunho ambiental, a critério da unidade judiciária.” (grifei)O processo será 

desarquivado em momento oportuno para destinação do valor recolhido na 

conta judicial, devendo a Secretaria manter registro do referido montante 

em livro próprio.Com o trânsito em julgado, arquivem os 

autos.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 23 de maio de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 731988 Nr: 12269-31.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P R MIQUILINI & CIA LTDA - ME, INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS CRISSIUMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - 

OAB:OAB/MT13.354

 A prestação pecuniária destina-se, preferencialmente:I – à entidade 

pública ou privada com finalidade socioambiental;II – às atividade de 

caráter essencial ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, 

preferencialmente, à segurança pública, à educação, à saúde, desde que 

estas atendam às áreas vitais de relevante cunho ambiental, a critério da 

unidade judiciária.” (grifei)O processo será desarquivado em momento 

oportuno para destinação do valor recolhido na conta judicial, devendo a 

Secretaria manter registro do referido montante em livro próprio.Encaminhe 

cópia ao Ministério Público para eventual ajuizamento da Ação Civil Pública, 

visando a reparação do dano ambiental.Com o trânsito em julgado, arquive 

os autos, bem como o flagrante em apenso, sob o código nº 

730188.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 24 de maio de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1005584-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY ALVES PAIM LOTTERMANN (REQUERENTE)

Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH OAB - MT10823/O (ADVOGADO)

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAIRA OLIVIA STRAPAZZON DO CARMO (REQUERIDO)

Juízo da Comarca de Sinop MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005584-76.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JUÍZO DA 

PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE SORRISO MT, ROSELY ALVES PAIM 

LOTTERMANN REQUERIDO: JUÍZO DA COMARCA DE SINOP MT, FAIRA 

OLIVIA STRAPAZZON DO CARMO Vistos etc. Cumpra-se a deprecata, 

servindo-se de sua cópia como mandado. Designo o dia 20 de junho de 

2018, às 14:00 horas, para realização da audiência de inquirição de 

testemunhas. Informe o juízo deprecante, para fins das intimações de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 04 de junho de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 127761 Nr: 6975-64.2010.811.0015

 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: SORAYA FÁTIMA APARECIDA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 CERTIFICO que o RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte 

requerida foi protocolado no prazo legal.

 CERTIFICO AINDA que conforme autorizado pela legislação vigente, 

INTIMO a Parte Requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as CONTRARRAZÕES ao referido Recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 316366 Nr: 481-08.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE PEZZINI - 

OAB:13844 -A /MT ,  Dan ie la  Ho f fmann  Z a m b e n e d e t t i  - 

OAB:13461-A/MT, EDSON SALLES DE SOUZA - OAB:21382/O, KARINE 

DUCCI LOURENÇO - OAB:/MT 19.982-O, KELI DIANA WEBER VERARDI - 

OAB:15985/B, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte exequente para que, no prazo legal, 

manifeste acerca da diligência margeada do Sr Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 188410 Nr: 9716-72.2013.811.0015

 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: MARCOS CRISTIANO PIRES DE CARVALHO, MARIA 

ELOISA PIRES DE CARVALHO, MARA ELIZA PIRES DE CARVALHO, 

CLEUSA MARIA TONELLO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES PEREIRA BARROS JUNIOR, RAQUEL 

MAGALLY SCHMIDEL BARROS, ILOÍNE HENNIG SCHMIDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 Ante a juntada das informações, intime-se o advogado da parte 

requerente para apresentação das alegações finais, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos da r.decisão de fls.218.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 238833 Nr: 11310-53.2015.811.0015

 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 DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DA SILVA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 211128 Nr: 11863-37.2014.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORI DO PRADO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO 

- OAB:21462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Ante a apresnetação de defesa às fls. 85, intime-se a parte autora para 

que manifeste-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 156011 Nr: 3170-69.2011.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMIR BRITO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 vistos etc.

Decorrido o prazo pretendido de suspensão do processo (19/01/2018), 

conforme petição de p. 146, prossiga a parte autora com o feito em 05 

dias, pugnando o que entender de direito, ciente de que sua inércia 

importará na extinção do processo pelo pagamento no acordo que será 

tido por cumprido.

Atenda-se o pedido para que as publicações em nome do autor sejam 

direcionadas ao Dr. Giulio Alvarenga Reale. Anote-se.
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Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 211992 Nr: 12565-80.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMAR COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, JOSÉ MARTINS - OAB:OAB/SP 84314, JOSÉ MARTINS - 

OAB:SP 84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o decurso do prazo requerido à p. 77, prossiga a parte 

autora com o feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo 

sem julgamento de mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 128811 Nr: 8026-13.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO FERNANDO 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: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6199/MT, DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - 

OAB:12836/MT, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16962

 Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a 

teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como 

cumprimento de sentença. Cite-se a parte executada, na pessoa de seu 

advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias 

o valor reclamado, a contar esse prazo da efetiva intimação, conforme 

demonstrativo de débito apresentado. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida nesta execução, cumulando-a com a obrigação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do aludido Codex. Não sendo encontrados 

bens passíveis de penhora, intime-se a parte exequente a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Se a parte executada resolver 

impugnar a execução deverá efetivá-la em 15 dias, a contar da intimação 

da penhora e avaliação, hipótese em que deverão os autos vir conclusos 

para recebê-la, se for o caso, declarando-se em quais os efeitos, que de 

regra não terá efeito o suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente 

para contrariá-la no mesmo lapso. FIXO desde já os honorários 

advocatícios em sede de execução no valor de 10%, sobre o valor da 

execução, na esteira do art. 85, § 2.º e § 8.º, do Código de Processo Civil. 

Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, façam os autos 

conclusos para análise do pedido de penhora online, via sistema 

BACENJUD. Defiro, no mais, o pedido de p. 574, item “e”, com fundamento 

no art. 828, § 1º, do CPC, devendo o exequente comunicar a este juízo no 

prazo de 10 dias, quanto às averbações efetivadas. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 182565 Nr: 3537-25.2013.811.0015

 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: LUCILENE CRISTINA JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP2 - COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, 

OLINDINA SANTIAGO CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AUGUSTO SANTA ROSA - 

OAB:MT - 9.568-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465, DEFENSOR PUBLICO - OAB:, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 Posto isto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, 

hei por julgar procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial 

para, confirmando-a, tornar a liminar definitiva e determinar que a parte 

requerida Olindina Santiago Castro entregue à autora, no prazo de 10 dias, 

os documentos do veículo (CRV e CRVL), assinado e preenchido com os 

dados da autora Lucilene Cristina Jacinto o recibo de transferência e com 

firma reconhecida, necessário para a realização da transferência formal 

do domínio no DETRAN, sob pena de incorrer em astreinte única em favor 

da parte autora, ora previamente fixada em R$ 2.250,00 (10% do valor de 

venda do veículo por ela alegado nos autos apensos cód. 182639). 

Condeno a parte requerida, solidariamente, a pagar as custas e as 

despesas processuais, assim como os honorários advocatícios da 

contraparte, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85 do Código de Processo Civil. Todavia essa condenação 

sucumbencial, no tocante a Olindina Santiago Castro, ficará suspensa por 

até 05 anos, quando restará prescrita, se a parte contrária não 

demonstrar nesse ínterim que sua condição econômico-financeira tenha 

superado a hipossuficiência que lhe garantiu a assistência judiciária neste 

caso.Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens.Preclusas as vias recursais e adotadas as 

providências supra, se nada for requerido em 15 dias, certifique-se, 

anote-se, baixe-se e arquive-se.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 184297 Nr: 5373-33.2013.811.0015

 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: BIOCLÍNICO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRIK IMÓVEIS, ANDRÉ CELESTINO ADAMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Indefiro o pedido de p. 70, uma vez que a razão pelo qual se faz não está 

consubstanciada nas hipóteses de suspensão elencadas no art. 313, do 

CPC. O que se faz em respeito a razoável duração do processo, 

celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional (art. 4º, 8º, 

do CPC).

Além do mais, não indicado outro endereço, nem suplicada qualquer 

providência, não é cabível a suspensão, uma vez que o Poder Judiciário 

possui mecanismos de buscas que poderiam ser suscitados, ou outros, 

no sentido de localizar o endereço para devida citação.

Posto isto, intime-se a parte autora para dar seguimento ao feito em 05 

dias, sob pena de extinção por abandono.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 276129 Nr: 13782-90.2016.811.0015

 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: CIPRIANO DE JESUS MARQUES, EVA SOUSA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON ALMEIDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO, neste momento processual, o pedido de citação da 

parte demandada por edital, devendo os autores indicarem em 05 dias 

endereço onde ela pode ser encontrada e/ou pugnar o que entender de 

direito.Defiro, no mais, a inclusão no polo passivo da lide de Valmir Antônio 

Tremea, devendo ser retificada a capa dos autos pelo Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Deve a Gestora desta Unidade Judiciária observar o 

endereço declinado à p. 44 para efetivar a citação dele.Por fim, defiro o 

pedido de prioridade de tramitação do feito de p. 52, nos termos do art. 
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1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. Sendo assim, afixe-se tarja 

própria na capa dos autos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 99261 Nr: 6299-87.2008.811.0015

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de suspensão do processo suscitado à p. 161, pelo 

prazo de 01 ano, a teor, respeitadas e cumpridas pela parte exequente as 

regras dispostas no art. 921, inciso III, e §§ 1.° a 5.°, do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 129506 Nr: 8721-64.2010.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLNEI LEMOS GOULART

 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:

 DEFIRO o pedido de suspensão do processo suscitado à p. 183, pelo 

prazo de 01 ano, a teor, respeitadas e cumpridas pela parte exequente as 

regras dispostas no art. 921, inciso III, e §§ 1.° a 5.°, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 117734 Nr: 10088-60.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI LUIZ MAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:OAB/MT 13.224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VOLPATO FRANÇA 

- OAB:MT/14.172, MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:MT/9811-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de p. 194/195, item “c”.

Expeça-se certidão, entregando-a ao exequente para fins de protesto ou 

inscrição nos cadastros de restrição ao crédito que lhes interessar.

Após, verificada a inércia do exequente quanto a devolução da carta 

precatória de p. 198/200, determino o arquivamento do feito, ante o 

desinteresse no seu prosseguimento.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 2125 Nr: 501-97.1998.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL-GRUPO ITAÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIPADEL MADEIRAS LTDA, SÉRGIO LUIZ 

BERGAMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, MARCELO BARROS LOPES - OAB:9462-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de p. 238.

Intime-se o executado para indicar em 05 dias bens à penhora, com as 

suas respectivas avaliações, sob pena de incorrer nas penalidades do 

art. 774, inciso V e parágrafo único, do CPC.

Sobre os bens eventualmente indicados, manifeste-se a exequente, 

indicando o depositário judicial, se for o caso para a remoção dos bens. 

Não sendo indicados bens diga a exequente no mesmo prazo, 

prosseguindo com a execução.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 39656 Nr: 3109-58.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANA BALTA FERNANDES

 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:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente, nos termos do art. 524 do CPC, para que 

apresente o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito que 

entende ser devido, no prazo de 05 dias.

Com aporte do referido demonstrativo, conclusos para análise do pedido 

de penhora via sistema bacenjud.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 208262 Nr: 9644-51.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO TEICHEIRA TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pela parte autora de p. 44, para tanto, determino 

o desentranhamento da nota promissória de p. 08, substituindo-a por 

cópia, mediante certidão nos autos, às expensas da parte exequente.

Após, arquive-se, mediante as baixas e cautelas de praxe.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 209999 Nr: 10997-29.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, IEDA MARA SOARES DA SILVA - OAB:18.131-MT, 

VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Decorrido o prazo pretendido de suspensão do processo (19/01/2018), 

conforme petição de p. 70, e tendo em vista a transação homologada à p. 

69, que pode indicar seu cumprimento, prossiga a parte exequente com o 

feito em 05 dias, pugnando o que entender de direito, ciente de que sua 

inércia importará na extinção do processo pelo pagamento no acordo que 

será tido por cumprido.

Intime-se.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 252529 Nr: 19636-02.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEZZI TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE LOPES MACIEL - 

OAB:19480, FERNANDO FREITAS FERNANDES - OAB:19171 MS, HELDER 

GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, apresentar 

demonstrativo analítico do débito exequendo devidamente atualizado, 

tendo em vista que não declinada a quantia que pretende ver bloqueada.

 Em seguida, conclusos para a apreciação dos pedidos de p. 80, frente e 

verso.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 170566 Nr: 5652-53.2012.811.0015

 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): EDNA FRANCISCA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O cumprimento de sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença.

Cite-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não 

o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias o valor reclamado, a contar 

esse prazo da efetiva intimação, conforme demonstrativo de débito 

apresentado.

Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da 

lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida nesta 

execução, cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

aludido Codex.

Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo senhor 

meirinho (salvo se depender de conhecimentos técnicos especializados, 

hipótese em que, certificado a respeito, será nomeado avaliador), cujos 

honorários respectivos, conforme a coisa a ser avaliada, serão arbitrados 

posteriormente, a serem supridos pela parte exequente e carreados à 

parte executada ao final. Da penhora e da avaliação deve ser desde logo 

intimada a parte devedora, e desta última também a parte exequente.

 Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte 

exequente a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior.

Se a parte executada resolver impugnar a execução deverá efetivá-la em 

15 dias, a contar da intimação da penhora e avaliação, hipótese em que 

deverão os autos vir conclusos para recebê-la, se for o caso, 

declarando-se em quais os efeitos, que de regra não terá efeito o 

suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para contrariá-la no 

mesmo lapso.

FIXO desde já os honorários advocatícios em sede de execução no valor 

de 10%, sobre o valor da execução, na esteira do art. 85, § 2.º e § 8.º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 126365 Nr: 5579-52.2010.811.0015

 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: JAIME BONVECHIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA., AUTO 

SUECO BRASIL CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONY PETERSON BARBOSA DE 

OLIVERA - OAB:MT/15.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO HARLOS - OAB:6.522/MT, CARLOS ALBERTO HAUER DE 

OLIVEIRA - OAB:21295, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - 

OAB:4611/MT

 Nos termos da Legislação em vigor, bem como do Provimento 

56/2007/CGJ, e, considerando que o início do prazo da intimação da 

r.decisão se deu em 16/04/2018, e nesta mesma data fora realizada a 

carga dos autos para a parte autora, sendo este devolvido no dia 

18/04/2018, impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa a a fim 

de intimar a parte requerida para requrer o que de direito, nos termos da 

r.decisão de fls.320.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 157859 Nr: 5004-10.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE MARIA DA SILVA - ME, ROSANE 

MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intime-se o advogado da parte exequente para manistar, no prazo legal, 

acerca da petição acostada às fls.305.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 124426 Nr: 3639-52.2010.811.0015

 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: ALUIZIO HAHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO RAMOS VIEIRA, IVANILDO RAMOS 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE TAVARES DOS 

REIS - OAB:OAB/SP 267.088

 Vistos etc. Logo, PROCEDA-SE à pesquisa on line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, em nome da parte 

executada Ivanildo Ramos Vieira, inscrito no CPF n.º 206.046.881-72 e 

Ivanildo Ramos Vieira, inscrito no CNPJ n.º 00.955.104/0001-50, até o limite 

do crédito em execução, na quantia de R$ 25.072,17 (vinte e cinco mil e 

setenta e dois reais e dezessete centavos). Se exitoso o bloqueio de 

importância, determino seja transferida para a conta de depósitos judiciais, 

vinculando-o a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos 

autos e sequente intimação das partes. Se penhorados valores, informe 

imediatamente à conta depósitos judiciais, para as medidas de mister. 

INTIMEM-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para 

que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 525, do aludido Codex. Caso a parte executada não apresentem 

embargos no prazo legal, certifique-se o necessário, intimando-se a parte 

exequente para, em 05 dias, apresentar conta bancária para a respectiva 

transferência. Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto 

adjetivo, com as orientações operacionais do art. 515 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. Em 

que pese a suspeição ou impedimento declarado nos autos, a situação 

não mais subsiste, tendo em vista a remoção do magistrado titular da 2.° 

vara cível, o Dr. Mário Augusto Machado, para a 4.° vara criminal também 

desta comarca, a teor do Ato n.° 330/2018- PRES, publicado em 12 de abril 

de 2018. Logo, desaparecido o motivo da suspeição ou impedimento, 

restituam-se os autos à 2.° vara cível para o seu regular trâmite. Intime-se. 
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Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151551 Nr: 12620-70.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRESOTTO & ROSSANI PRESOTTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA MARIA CARNEIRO 

BUSTAMANTE SANTANA - OAB:7156-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ULISSES DUARTE 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 12620-70.2010.811.0015, Protocolo 

151551, 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): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 273147 Nr: 11745-90.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO PINHEIRO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE F. C. ROSSAFA 

BARRACHI - OAB:OAB/MT 21.127 B, JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente, 1. Previamente a análise do pedido de 

citação por edital de fls. 154/156, determino a busca de endereço 

requerido EDVALDO PINHEIRO BARBOSA – CPF nº 853.734.861-91, 

através dos Sistemas INFOJUD e BACENJUD, (...)Deste modo, é inviável o 

seu deferimento antes de esgotadas todas as possibilidades de obter a 

localização do endereço do requerido.2. Localizado endereço diferente 

dos já diligenciados, designe-se audiência de tentativa de conciliação(...), 

em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado e 

cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

(...), cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição Deverá constar no mandado 

que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (...), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (...).2.2. 

Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado (...) 

Restando infrutífera a diligência do item 02, fica dispensada a realização 

de audiência de conciliação, devendo a parte requerida ser citada, por 

edital, para querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados na forma estabelecida pelo inciso IV, do artigo 231 do 

CPC.4. Decorrido o prazo de resposta e não havendo apresentação de 

contestação, fica desde já nomeado como curador especial (...), o 

Defensor Público desta Comarca, que deverá obter vista dos autos para 

se manifestar, no prazo legal.5. Apresentada a defesa, intime-se a parte 

autora para que se manifeste nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.6. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1009673-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

D JUNIOR DE SOUSA (RÉU)

DOMINGOS JUNIOR DE SOUSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009673-79.2017.8.11.0015. AUTOR: 3ª PROMOTORIA 

DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP RÉU: D JUNIOR DE SOUSA, DOMINGOS 

JUNIOR DE SOUSA Vistos, etc... Diante da petição de ID. 12988119, e da 

cota ministerial de ID. 13282610 determino o arquivamento dos presentes 

autos com as cautelas legais. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004525-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEAU CORPS ARTE ESTETICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004525-53.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: BEAU CORPS ARTE 

ESTETICA LTDA - ME Vistos, etc... Sobre a contestação de ID. 13190047, 

diga o Autor em 15 dias. Após, façam-me os autos cls. para prolação da 

sentença de mérito. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005301-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALEXANDRE RIEGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005301-53.2018.8.11.0015 REQUERENTE: FERNANDO 

ALEXANDRE RIEGER REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTEW 

MERRIL Vistos, etc... Compulsando os autos, verifico que o Exequente 

requereu a concessão da assistência judiciária gratuita, benefício este 

que é destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Deste modo, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC, deve o 

Exequente 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 28497/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016). Diante 

disso, intime-se o Exequente para, no prazo de 15 dias, emende a inicial, 

comprovando sua hipossufiência, sob pena de indeferimento do benefício. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005483-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ADAO NEGREIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005483-39.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ADAO 

NEGREIRO DOS SANTOS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc... Intime-se o Autor 

para que regularize a sua representação processual, juntando procuração 

outorgada por quem detêm poderes. Prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000088-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000088-66.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NEIDE 

NASCIMENTO DA SILVA REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos 

etc... Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das 

já constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 

dez dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo 

digam se pretendem seja designada audiência de conciliação. Com ou sem 

a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho saneador, 

ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000067-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE CEMIN SCHULZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000067-90.2018.8.11.0015. REQUERENTE: IVONETE 

CEMIN SCHULZ REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos etc... 

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 

dez dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo 

digam se pretendem seja designada audiência de conciliação. Com ou sem 

a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho saneador, 

ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004717-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CANDIDO DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA APARECIDA DA CRUZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004717-20.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: VALDIR 

CANDIDO DA SILVEIRA EXECUTADO: JOSEFA APARECIDA DA CRUZ 

Vistos, etc... Defiro o pedido de ID. 12417036, e consequentemente 

determino a intimação da Executada para que, no prazo de cinco dias, 

comprove o adimplemento do acordo celebrado nestes autos, ID. 9847607, 

sob pena de prosseguimento da execução, e não havendo manifestação, 

intime-se pessoalmente a Executada, consignando as mesmas 

advertências. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005301-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALEXANDRE RIEGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005301-53.2018.8.11.0015 REQUERENTE: FERNANDO 

ALEXANDRE RIEGER REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTEW 

MERRIL Vistos, etc... Compulsando os autos, verifico que o Exequente 

requereu a concessão da assistência judiciária gratuita, benefício este 

que é destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Deste modo, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC, deve o 

Exequente 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 28497/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016). Diante 

disso, intime-se o Exequente para, no prazo de 15 dias, emende a inicial, 

comprovando sua hipossufiência, sob pena de indeferimento do benefício. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005483-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO NEGREIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005483-39.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ADAO 

NEGREIRO DOS SANTOS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc... Intime-se o Autor 

para que regularize a sua representação processual, juntando procuração 

outorgada por quem detêm poderes. Prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004525-53.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEAU CORPS ARTE ESTETICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004525-53.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: BEAU CORPS ARTE 

ESTETICA LTDA - ME Vistos, etc... Sobre a contestação de ID. 13190047, 

diga o Autor em 15 dias. Após, façam-me os autos cls. para prolação da 

sentença de mérito. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 163285 Nr: 11169-73.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASFER INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11169-73.2011

Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão de fls. 91 no endereço indicado às fls. 103/104.

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.: 175510 Nr: 11113-06.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCIR FORMIGHIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11113-06.2012

Vistos, etc...

Defiro a penhora dos veículos localizados pelo sistema RENAJUD, bem 

como os seus bloqueios.

Expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação.

Com a avaliação, digam as partes em cinco dias.

Havendo discordância, intime-se a parte adversa para se manifestar no 

prazo de cinco dias, e em seguida faça-me cls. para decisão, caso 

contrário, intime-se o exequente para que requeira a alienação particular, 

adjudicação, usufruto ou leilão do bem penhorado, no prazo de cinco dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 181190 Nr: 2082-25.2013.811.0015

 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: MAURO JOSÉ ZAGO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOLA TECIDOS LTDA - IDEAL TECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI - 

OAB:14043/MT, THIAGO SILVA MENDES - OAB:MT/14.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Processo nº 2082-25.2013

Vistos, etc...

Compulsando os autos, verifico que o Autor foi condenado ao pagamento 

de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, fls. 91/95, 

contudo, ficou suspensa a sua exigibilidade, tendo em vista que o Autor 

beneficiário da assistência judiciária gratuita, fls. 14/15.

Ademais, dispõe o art. 98, § 3o do CPC:

“§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário.”

Deste modo, e considerando que a Ré não demostrou que deixou de 

existir a situação de insuficiência do Autor, fls. 131/132, determino o 

arquivamento dos presentes autos com as cautelas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 129603 Nr: 8818-64.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PEREIRA DUARTE, VALDELICIO 

SCHWADE, ADELAIDE MARIA SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8818-64.2010

Vistos, etc...

Proceda-se com a busca de bens em nome dos Executados, através do 

sistema RENAJUD e INFOJUD.

Com as respectivas respostas, intime-se o Exequente para que, no prazo 

de 10 dias, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção.

Com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

deliberação.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 165814 Nr: 624-07.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEMES PEREIRA COSMETICOS E PERFUMARIA 

LTDA -ME, ROSANE LEMES DA SILVA PEREIRA, LUIZ FERNANDO LEMES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SUYENE PAULI 

LEITÃO - OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - 

OAB:14061/MT

 Processo nº 624-07.2012

Vistos, etc...

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que os executados não possuem bens passiveis de penhora.

Deste modo, cumpra-se a decisão de fls. 155.

Intime-se.

Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 244876 Nr: 15008-67.2015.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHIARA DE ABREU ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A, ALEX 

CELULAR LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDERSON MEMÓRIA RAMOS - 

OAB:16953-MT, LILIANE RANECO - OAB:OAB/MT 17.579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKISSANDRA STEFANY B. 

MORES ALVES - OAB:20.483 O/MT, AMANDA B. DE OLIVEIRA SODRÉ 

PIONA - OAB:13333/MT, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:17826-A/MT, 

FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033, RENATO TENÓRIO ALVES - 

OAB:20017/MT

 (...) No que diz respeito ao pleito por danos morais, sabe-se que para que 

haja o dever de indenizar, seja o dano moral, seja o dano material, é 

indispensável à produção de prova eficaz e consistente, apta, quanto à 

ocorrência do dano e da repercussão da ofensa na esfera dos direitos 

personalíssimos e, ainda, quanto à culpa do agente, sendo que o ônus da 

prova cabe ao requerente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. É 

certo que o dano, mesmo o exclusivamente moral, deve guardar nexo de 

causalidade com o ato ilícito, caracterizado como sendo aquele praticado 

em desacordo com a norma jurídica, causando prejuízo a outrem. Portanto, 

para a própria ocorrência do dano, faz-se necessária a presença do ato 

ilícito ou abuso do direito, ressalvadas, obviamente, as hipóteses de 

responsabilidade objetiva e a responsabilidade por atos lícitos. Na hipótese 

versanda, perfaz evidente o dano de ordem moral suportado pela autora, 

decorrente dos acontecimentos narrados (in re ipsa), concernentes a 

falha na prestação dos serviços das requeridas, devidamente descrita 

anteriormente. Como se vê, sob o pretexto de haver omissão, o 

Embargante, indisfarçavelmente, busca impugnar a decisão por meio de 

embargos, com o inequívoco intento de modificar a sentença, o que não se 

coaduna com a via eleita. Insatisfeita a parte quanto à conclusão da 

sentença, pretendendo reconhecer eventual incorreção na aplicação ou 

interpretação do direito, cabe-lhe interpor a medida recursal adequada, e 

não tentar satisfazer sua pretensão através do manejo de embargos de 

declaração, já que este instrumento se presta apenas a esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro 

material (art. 1.022 do CPC). Pelo exposto, não havendo qualquer 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes embargos de declaração, mantendo 

incólume a sentença embargada. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 158725 Nr: 5946-42.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTRO ANTONIO FERRAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EWERTON ZEYDIR GONZALEZ 

- OAB:112680/SP, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/PR 22.819, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17980-A

 Processo nº 5946-42.2011

Vistos, etc...

Intime-se o Executado para que, no prazo de cinco dias, refaça os 

cálculos na forma como determinada na decisão de fls. 340, sob pena de 

designação de pericia.

 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.: 279709 Nr: 15801-69.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ MARANHÃO SOARES BARATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO SOARES BARATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 15801-69.2016

Vistos, etc...

 Intime-se pessoalmente a autora, por mandado, para que no prazo de 05 

dias dê prosseguimento ao feito, comparecendo até a sede da Defensoria 

Pública, informando o paradeiro do objeto da presente ação, sob pena de 

extinção da ação.

 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.: 257192 Nr: 2064-96.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA REGIONAL DE CHAPECÓ 

- UNOCHAPECÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALYNE LIRIO NONNENMACHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROBERTO 

BORTOLOTTO - OAB:7910/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2064-96.2016

Vistos, etc...

Converto o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2º do CPC), 

devendo ser observado o rito previsto no Livro I, Título III, Capítulo XI da 

Parte Especial do CPC.

Proceda-se as retificações necessárias.

Condeno a requerida em honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor do débito.

Atualize-se a dívida, incidindo correção desde a propositura da ação e 

juros de mora a partir da citação, mais os honorários aqui fixados.

Após, intime-se a executada, por AR, para que no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da dívida, sob pena de aplicação da multa de 10% 

sobre o valor da condenação e mais honorários de 10%, ficando ciente 

que findo o prazo sem pagamento inicia-se automaticamente o prazo de 15 

dias para o oferecimento de impugnação, conforme art. 525 do CPC.

 Quedando-se inerte, expeça-se o competente mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bem imóvel, intime-se a executada, e seu cônjuge, 

se casada for, para conhecimento.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver depositário judicial, 

como é o caso, os bens ficarão em poder da exequente, salvo nos casos 

de difícil remoção ou quando anuir a exequente, hipótese em que os bens 

poderão ficar depositados em poder da executada, e também por que o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

Não sendo encontrados bens em nome da devedora, intime-se a 

exequente para que indique bens passiveis de penhora.

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.: 163341 Nr: 11233-83.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R L LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA -ME, 

ANTONIO ROBERTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11233-83.2011

Vistos, etc...

Considerando que já houve a busca de bens dos Executados através dos 

sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário às fls. 186/190, 
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indefiro o pedido de fls. 194/195.

Cumpra-se a decisão de fls. 185.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 246460 Nr: 16145-84.2015.811.0015

 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: DIEGO ALVES PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARA APARECIDA LOUREIRO DA SILVEIRA, 

DEVANIR DOMINGOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561, EMILIANA BORGES FRANÇA - OAB:17694/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - 

OAB:0AB/MT/8718, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB:13079/MT

 Processo nº 16145-84.2015

Vistos, etc...

Intimem-se os executados para que cumpram a sentença proferida nestes 

autos, fls. 133/134, na forma como requerida às fls. 139, sob pena de 

aplicação da multa de 10% sobre o valor da condenação e mais 

honorários advocatícios em 10%, ficando ciente que findo o prazo sem 

pagamento inicia-se automaticamente o prazo de 15 dias para o 

oferecimento de impugnação, conforme art. 525 do CPC.

 Em caso de pagamento, façam-me os autos cls. para extinção, caso 

contrário, intime-se o Exequente para que, no prazo de cinco dias, dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 93343 Nr: 397-56.2008.811.0015

 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: ADRIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YURI YASHITO - 

OAB:16.250 OAB/MT, WESLEY MANFRIN BORGES - OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:OAB/7670, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 397-56.2008

Vistos, etc...

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 449/450, 

intimando-se pessoalmente o exequente.

Considerando que o executado quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Custas pelo Executado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 156126 Nr: 3290-15.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE LELLIS TRATTORIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - OAB:3607/MT, FATME MOURAD - OAB:283.523/SP, 

LUCAS GEBAILI DE ANDRADE - OAB:248535/SP

 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 

parte Credora do teor do Malote Digital de fls.277, que informa que a Carta 

Precatória expedida à Comarca de São Paulo/SP, com a finalidade de 

penhora, remoção e avaliação, não foi distribuída, por falta de 

recolhimento das custas, taxa judiciária, diligência do Oficial de Justiça e 

taxa de impressão da contrafé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 299837 Nr: 8329-80.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DOMINGOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:OAB/MT 3543-BAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Exequente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da certidão negativa de citação lavrada pelo(a) Sr. 

Oficial de Justiça às fls.25, que poderá ser acessada em sua íntegra no 

site www.tjmt.jus.br, requerendo o que de direito, sob pena de devolução 

da deprecata.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 162299 Nr: 10042-03.2011.811.0015

 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: NOVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES SELEGRÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HORA CARDOSO - 

OAB:259805/SP, EDSON FREITAS DE OLIVEIRA - OAB:118074/SP

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

os Advogados das partes do teor do ofício de fls.823, expedido nos autos 

de Carta Precatória nº-0013947-34.2018.8.16.0014.(PROJUDI)o qual 

informa que foi designado o dia 01/08/2018 às 13hs30min. para realização 

da audiência de inquirição da testemunha Marizangela Rizzati Ávila no 

Juízo de direito da Primeira Vara Civel da Comarca de Londrina/PR -.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 168521 Nr: 3491-70.2012.811.0015

 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: JARBAS DE AQUINO DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS LEMANSKI - ESPOLIO, 

CARLA CRISTINA CENEDESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍZ WERNER - OAB:MT/ 6298-A, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 Intimar o Dr. WILSON ROBERTO MACIEL, advogado do requerente, e o Dr. 

GERSON LUIS WERNER, advogada do requerido, para que compareçam 

acompanhados de seus contituintes à audiência de conciliação designada 

para o dia 07/06/2018, às 15:00 horas, à realizar-se neste juízo, situada 

no Fórum da Comarca de Sinop - MT, Praça dos Três Poderes, 175, 

Centro, em Sinop - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 224201 Nr: 2250-56.2015.811.0015
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO JOSÉ PINTO EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR JORGE MOMBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:63477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA 

- OAB:21501/O, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 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 do 

Embargante para manifestar-se no prazo de 5(cinco) dias, acerca da 

devolução da carta precatória de fls.68/71, com diligência negativa quanto 

a intimação do Embargante para a audiência, requerendo o que de direito, 

sob pena de ser aplicado o disposto no artigo 274, § único do novo CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 168521 Nr: 3491-70.2012.811.0015

 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: JARBAS DE AQUINO DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS LEMANSKI - ESPOLIO, 

CARLA CRISTINA CENEDESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍZ WERNER - OAB:MT/ 6298-A, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 Processo nº 3491-70.2012

Vistos, etc.

Considerando o falecimento do Réu Antônio Carlos Lemanski, defiro o 

pedido de substituição processual requerido pelo Autor às fls. 125.

Retifique-se na distribuição, registro e autuação, devendo constar no polo 

passivo da presente ação o Espólio de Antônio Carlos Lemanski, 

representado por sua inventariante, Sr.ª Carla Cristina Cenedese.

 Cite-se o espólio, na pessoa de sua inventariante acima indicada, a fim de 

integrar a lide, art. 313, § 2º, I do CPC.

No mais, designo o dia 07/06/2018, às 15:00 horas, data para realização 

da audiência de tentativa de conciliação, à qual deverão comparecer as 

partes e/ou seus procuradores com poderes para transigir.

 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005657-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE EDUARDO FERREIRA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RIBEIRO MOTA OAB - MT10491/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005657-48.2018.8.11.0015. AUTOR: ALEXANDRE 

EDUARDO FERREIRA FERNANDES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc... Considerando que no polo passivo da presente ação consta 

o Estado de Mato Grosso, deve o presente feito tramitar perante o juízo da 

6ª Vara Cível local (Fazenda Pública). Deste modo, declino da competência 

e determino a redistribuição do presente feito à Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca. Baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000545-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE JESUS GASPAR FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000545-98.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MIGUEL DE 

JESUS GASPAR FILHO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc... Trata-se de “ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c tutela antecipada e danos morais” 

ajuizada por Miguel de Jesus Gaspar Filho em face de Ativos S/A Cia 

Securitizadora Créditos Financeiros. Por decisão de ID. 12034676, o Autor 

foi intimado para que recolhesse as custas processuais, bem como 

manifestasse o interesse na realização de audiência de conciliação, ID. 

121115188, contudo, quedou-se inerte, ID. 13479337. O art. 290 do CPC, 

dispõe que será cancelada a distribuição se a parte intimada não realizar o 

pagamento das custas de ingresso. Pelo exposto, indefiro a inicial, 

julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, o que faço, 

respectivamente, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 485, I 

e 290 todos do Código de Processo Civil, e por via de consequência, 

cancelo a distribuição. Com o trânsito em julgado, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se com as cautelas de estilo. P.R.I.C. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005272-03.2018.8.11.0015

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:

OURO BRANCO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005272-03.2018.8.11.0015 Intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie notificação válida da 

parte requerida ou o protesto do título, a fim de comprovar a mora, nos 

termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR QUE NÃO RESIDE NO 

ENDEREÇO DO CONTRATO. MUDOU-SE. PROTESTO POR EDITAL NÃO 

REALIZADO. DESCABIMENTO. MORA NÃO CARACTERIZADA. Para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão, é imprescindível a 

comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula nº 72 do STJ. No 

caso em tela, tendo a notificação extrajudicial sido inexitosa, porque o 

devedor não mais reside no endereço informado no contrato, incumbia ao 

credor ter efetuado o protesto por edital. Mora não caracterizada. Extinção 

do feito, de ofício. AÇÃO EXTINTA, DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. 

UNÂNIME”. (Apelação Cível Nº 70049809403, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado 

em 27/08/2015). (TJ-RS - AC: 70049809403 RS, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 27/08/2015, Décima Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/09/2015) 

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

DECRETO-LEI N. 911/69 – PROTESTO DO TÍTULO - MORA DO DEVEDOR 

NÃO COMPROVADA- CARÊNCIA DA AÇÃO. Recurso conhecido e 

desprovido. Para exercício da ação de busca e apreensão de bem 

guarnecido com a alienação fiduciária, indispensável à comprovação da 

mora, esta se faz com a efetiva intimação do devedor. É inoperante o 

protesto do título procedido por edital, quando não esgotada a 
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possibilidade de entrega da notificação pessoal, como se apresenta o 

presente caso e o notário expede apenas edital, sem publicação na 

imprensa e o afixa no ‘local de costume”. (Ap 14731/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015). Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005524-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONISETE DE PAIVA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005524-06.2018.8.11.0015 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005635-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VANILDO VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALDO CORDEIRO DA SILVA (RÉU)

MUNDIAL NEGOCIOS (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005635-87.2018.8.11.0015 Verifico que o requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005533-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLEONEZIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005533-65.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005639-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO FREITAS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005639-27.2018.8.11.0015 Intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a comprovação da 

mora, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, uma vez que 

a notificação extrajudicial (ID 13467487) retornou com a informação: 

“endereço insuficiente”. A propósito: “EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL – ação 

de busca e apreensão- endereço insuficiente para localização do 

devedor- não constituição em mora . 1) Embora na alienação fiduciária se 

exija tão somente a comprovação da mora nos moldes do § 2º do artigo 2º 

do Decreto-Lei 911/69, para fins legais faz-se necessária a sua 

realização por meio de tentativa de notificação extrajudicial, através de 

carta registrada para o endereço do devedor; 2) Ainda que demonstrada a 

existência de notificação é considerada inexistente se endereço apontado 

nos autos é insuficiente para localizar o devedor ou terceiro, o que implica 

ausência de requisito indispensável à propositura da Ação de Busca e 

Apreensão; 3) De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, a notificação por intermédio de edital somente pode ser feita 

desde que, à evidência, restem esgotados todos os meios de localização 

do devedor. 4) Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e 

discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. 

Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas 

taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, 

conhecer o recurso e negar-lhe provimento.”(TJ-ES - APL: 

00002571820158080061, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de 

Julgamento: 26/10/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

04/11/2015) No mesmo prazo, intime-se a parte requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 97916 Nr: 4931-43.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A (BIB)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZENIRA LUCIENE CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:OAB/GO 31.084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 84,00(Oitenta e 

quatro reais) referente à diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, 

para o cumprimento do Mandado de citação, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 
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pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 324700 Nr: 6124-44.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERSON FALABRETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS NARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA DE BARROS 

MARQUES - OAB:21199/O

 Código nº 324700

Verifico que o embargante pugna pela concessão da gratuidade da 

justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não tem 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento.

 Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do 

pedido de justiça gratuita e, em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve o embargante comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento.

 À vista do exposto, intime-se o embargante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar a hipossuficiência, sob pena 

de indeferimento da gratuidade.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 275563 Nr: 13441-64.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS NARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON FALABRETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA DE BARROS MARQUES - 

OAB:21199/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT, LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - 

OAB:17.798/ - MT

 Código nº 275563

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

acerca da impugnação à justiça gratuita apresentada às fls. 69/89.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 289063 Nr: 1658-41.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

Eduardo A. Segato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FÁBIO LUIS ANTONIO - OAB:31.149-PR

 (...)DECIDO:Recebo os embargos para discussão, uma vez que 

tempestivos, conforme certidão de fls. 24. O artigo 919 do CPC prescreve 

que os embargos dos executados somente terão efeito suspensivo em 

casos excepcionais, quando presentes os requisitos estabelecidos pelo 

§1º do aludido dispositivo legal, a saber: a) presença dos requisitos 

exigidos para a concessão da tutela provisória; b) desde que a execução 

esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.No caso dos 

autos, não há que se falar em suspensão do processo executivo, uma 

vez que os requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC não se 

apresentam preenchidos, haja vista que o embargante reconhece o débito 

oriundo do Compromisso de Compra e Venda de Milho nº 27/2016, 

contudo, aduz ser abusiva a multa contratual pactuada, sendo que, a 

princípio, não está demonstrada ilegalidade, sendo questão que demanda 

o contraditório, notadamente porque a embargante aderiu livremente ao 

contrato.Ademais, conforme se verifica nos autos da execução Cód. 

273403, o juízo não se encontra seguro, bem como não foi oferecida 

caução. (...)Posto isso, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito 

suspensivo aos embargos.Intime-se o embargado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar os embargos, nos termos do artigo 920 do 

CPC/2015.Após, especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir, no prazo de dez dias.Certifique a Gestora Judicial a não 

c o n c e s s ã o  d o  e f e i t o  s u s p e n s i v o  n o s  a u t o s  d a 

execução.Intimem-se.Sinop/MT, 30 de maio de 2018.GIOVANA PASQUAL 

DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 225629 Nr: 3144-32.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DOS SANTOS MICHELAN FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO M. PATRUNI - 

OAB:4.360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO 

PREVIDELLI - OAB:6.071-A, CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - 

OAB:OAB/MT 16.501-B, CLAUDINEIA FRANCISCO DIAS - 

OAB:OAB/MT17669, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-A/MT, TAÍSSA MAFFESSONI - OAB:18.436 OAB/MT

 (...) À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, para o fim de declarar a inexistência do débito, objeto da 

lide, razão pela qual, confirmo a tutela antecipada deferida às fls. 

66/67.Tendo em vista que o requerido não se insurgiu contra o 

cancelamento do protesto e que não foi reconhecida a sua 

responsabilização quanto à manutenção do protesto, condeno a 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil. 

Entretanto, a cobrança de tais verbas fica sobrestada, por se tratar de 

beneficiária da justiça gratuita (fls. 67-v).Transitada esta em julgado, 

providencie-se o cancelamento do protesto e arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 30 de maio de 2018.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198449 Nr: 1362-24.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIANO STEFANO BOGORNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO KNAPIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE ADEMIR DA SILVA 

VIEIRA - OAB:16.344-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ AMANCIO DE 

CARVALHO - OAB:6019-A/MT

 Tendo em vista que o patrono do embargado foi excluído dos quadros da 

OAB, conforme documentos de fls. 97/108 (cód. 197800 em apenso), 

determino a sua citação pessoal, nos termos do art. 677, §3º, do CPC, 

conforme decisão de fls. 49/50.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 197800 Nr: 843-49.2014.811.0015

 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: FLUX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E 
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DISTRIBUIÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVELIZE JUSSANA BALESTRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:MT - 19063/O, ISAMARA ANDRADE DE LIMA - 

OAB:16035-A, JOSIANE PILATTI - OAB:SC/33611, MARCIA ALINE 

LIMA SANCHES - OAB:20.650/MT, Maurício Vieira Serpa - OAB:MT - 

12.758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469 A, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:MT/12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR

 Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte requerida 

às fls. 118/119, alegando haver omissão na decisão de fls. 113, que 

restituiu o prazo para impugnação à contestação a parte requerente.

Instado a se manifestar, às fls. 126, o requerente aduziu não haver 

omissão na decisão, uma vez que os documentos que embasam os 

embargos à execução são cópias dos autos em apenso.

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos.

Compulsando os autos, verifico não haver omissão na decisão de fls. 113, 

tendo em vista que o patrono da autora foi excluído dos quadros da OAB 

(fls. 97/108), anteriormente a intimação da autora para se manifestar 

quanto à contestação (fls. 91/92). Ademais, verifico que os documentos 

de fls. 86/89 são meras cópias dos autos cód. 185551, de forma que é 

correta a restituição do prazo para a parte autora.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, PORÉM OS REJEITO, por 

não haver qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material 

passível de ser sanado na decisão de fls. 113, a qual permanece na 

íntegra, tal como lançada.

Assim, em prosseguimento ao feito, intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se 

pretendem o julgamento antecipado do mérito.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 257175 Nr: 2055-37.2016.811.0015

 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: ABIMAEL RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - CLUBE 

VIDA EMPRESARIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 (...) À vista do exposto, ante a prescrição estampada nos autos, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, consoante 

o disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo 

Civil, cuja exigibilidade fica suspensa por se tratar de beneficiário da 

justiça gratuita (fls. 53). Com o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Sinop/MT, 30 de maio de 

2018. GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 196489 Nr: 18226-74.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVELISE JUSSANA BALESTRIN - ME, PAULO MORELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO KNAPIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:, PAULO 

MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ AMANCIO DE 

CARVALHO - OAB:6019-A/MT

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 201/202.

Intime-se a parte executada, por carta com aviso de recebimento (art. 513, 

§2º, II, do CPC) 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; bem como, para constituir novo advogado, tendo em vista 

a exclusão do antigo patrono dos quadros da OAB.

Não satisfeita a obrigação, voltem-me os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos de fls. 202.

Com relação ao pedido de fls. 199/200, verifico que o veículo objeto da lide 

foi restituído ao proprietário, conforme certidão de fls. 118/121, dos autos 

cód. 198449.

Por fim, promova-se a exclusão de Evelise Jussana Balestrin – ME do polo 

ativo dos autos, uma vez que se trata de cumprimento de sentença de 

honorários advocatícios.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 220649 Nr: 30-85.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS SANTOS ANTONIASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT, GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA - 

OAB:16849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Verifico que foi decretada a revelia da parte requerida, haja vista a 

ausência de apresentação de contestação quando da audiência de 

conciliação, ante a incidência do artigo 278, do CPC/73, vigente à época 

dos fatos, o qual tratava do rito sumário e a necessidade de apresentação 

de defesa no momento da audiência, conforme se depreende da ata 

acostada às fls. 68/69.

 Ocorre que, conforme certificado às fls. 121, a requerida protocolizou 

sua peça de defesa no dia 18/05/2015, isto é, anteriormente à realização 

da audiência de conciliação, a qual, por sua vez, ocorreu no dia 

19/05/2015. Deste modo, hei por bem chamar o feito à ordem com o fito de 

revogar a decretação de revelia da requerida, ante a apresentação de 

defesa tempestiva nos autos.

 A fim de dar regular prosseguimento ao feito, intime-se o requerente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação à contestação 

(artigo 350, CPC/2015).

 Após, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Sinop/MT, 30/05/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 199707 Nr: 2388-57.2014.811.0015

 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: NIVALDO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 168041 Nr: 2920-02.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CÂNDIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Tendo em vista a certidão de fls. 278, nomeio novo perito o expert Dr. 

Rafael Oda, médico ortopedista, que poderá ser encontrado na Avenida 

dos Tarumãs, 1025 – Centro, Sinop/MT - (Instituto Ortopédico Prof. Rene 

Abdalla), independentemente de termo de compromisso, nos exatos 

termos da decisão de fls. 224/225.

Cumpra-se com urgência uma vez que se trata de processo inserido nas 

metas da CNJ.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 203953 Nr: 6148-14.2014.811.0015

 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: SAMOEL REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:17.781-MT, FABRÍCIO ALMEIDA FERRACIOLLI - 

OAB:18.563 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA TATTINI ROSA - 

OAB:210738/SP, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:OAB/RJ 118948, FÁBIO 

NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:18415/O, LIRANE BORTOLANZA 

GAIÃO - OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - 

OAB:14.077.A, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP

 Em consulta ao site do TJMT, verifico que o Agravo de Instrumento nº 

1004740-74.2018.8.11.0000, foi recebido sem atribuição de efeito 

suspensivo.

De outro lado, verifico que assiste razão a denunciada à lide, às fls. 392, 

uma vez que não requereu a produção da prova pericial. Assim, os 

honorários periciais devem ser rateados entre o requerente e a empresa 

requerida, sendo 50% (cinquenta por cento) para o requerente 

(beneficiário da justiça gratuita) e 50% (cinquenta por cento) para a 

empresa requerida.

Intime-se a requerida para efetuar o pagamento de sua parte nos 

honorários periciais no prazo de 10 (dez) dias e cumpra-se integralmente 

a decisão de fls. 344/346.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 300348 Nr: 8649-33.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: carlos dos santos, Carlos Cesar dos Santos, Marcio 

Leone dos Santos, Carlos Andreos dos Santos Jafa, Waldir de Oliveira 

Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA CRISTINE OLIVEIRA DE 

TOLEDO - OAB:361077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que decorreu o prazo sem que os requerentes se manifestassem 

acerca da certidão de fls. 23.

Desta forma, nos termos do art. 268 do CPC, devolva-se a Carta 

Precatória ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 301204 Nr: 9150-84.2017.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO ANTONIO NAVARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTI DESIGN CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE SALAS 

COMERCIAIS DO EDIFÍCIO CLASSIC CENTER EMPRESARIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAIAN CANELA SILVA BARROS - 

OAB:23147/O, RAFAEL RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - OAB:11.470

 Manifeste-se o autor acerca da contestação e documentos de fls. 49/81, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 312435 Nr: 16052-53.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIA MARIA BRUSTOLIN - ME, ADÉLIA MARIA 

BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 257470 Nr: 2207-85.2016.811.0015

 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): ANTÔNIO GORDO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO REINVINDICATÓRIA proposta pelo Espólio de OSCAR 

HERMÍNIO FERREIRA FILHO, Espólio de MARIA AMÉLIA FERREIRA E Espólio 

de OSCAR HERMÍNIO FERREIRA JUNIOR em face de ANTÔNIO GORDO 

MARQUES. Às fls. 189/193 foi indeferido o pedido de recolhimento das 

custas ao final do processo e determinado o recolhimento, no prazo de 10 

(dez) dias. Os requerentes interpuseram agravo de instrumento, o qual 

não foi conhecido (fls. 207/210). Entretanto, a parte requerente quedou-se 

inerte, deixando de recolher as custas processuais. DECIDO. Verifico que 

a parte autora não comprovou o recolhimento das taxas e custas 

processuais devidas. O art. 290 do CPC estabelece que: “Será cancelada 

a distribuição do feito se a parte , intimada na pessoa de seu advogado, 

não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 

(quinze) dias” . O artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

por sua vez, dispõe que: “se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. O indeferimento da inicial dá ensejo à extinção 

do processo, conforme estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma 

legal. Diante de tais disposições, a ausência de recolhimento das custas 

processuais devidas é causa de extinção do processo, 

independentemente da intimação pessoal da parte, conforme já se decidiu: 

(...) Ante o exposto, considerando que a parte autora não providenciou o 

recolhimento das custas processuais, com supedâneo no artigo 485, 

inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento de mérito, determinando o cancelamento da distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 312434 Nr: 16051-68.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PISONI & BORTOLI LTDA. "L L LAMINADOS", LEOMAR 

PISONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A
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 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 220102 Nr: 18406-56.2014.811.0015

 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: HUGO RODRIGO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a 

requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

partir desta data, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ao mês, devidos a partir do 

ilícito, ou seja, da falta da prestação do serviços, ou seja 30/09/2014, uma 

vez que o requerente não indicou com precisão o dia, mas somente o mês 

e ano.Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da 

condenação.Transitada esta em julgado, pagas as custas processuais, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação,  procedendo-se  às  ba ixas  e  anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 30 de maio de 

2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 228040 Nr: 4442-59.2015.811.0015

 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: JEOVA PEREIRA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim 

de declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como 

para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária 

será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da 

Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (súmula 54 STJ). Por 

conseguinte, defiro o pleito de tutela antecipada formulado pelo 

requerente, eis que presentes os requisitos legais autorizadores para 

tanto, constantes do artigo 300 do CPC, para o fim de determinar a 

exclusão do nome do seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito.Outrossim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contrapostos 

formulados pela requerida, condenando-a ao pagamento das custas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, 

NCPC.Oficie-se à SERAS/EXPERIAN determinando a exclusão do nome do 

requerente dos órgãos de proteção ao crédito, com relação ao débito 

acima referido. Transitada esta em julgado, pagas as custas processuais, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 272737 Nr: 11491-20.2016.811.0015

 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: SANDRO ROBERTO MURILHA, CRISTINA DA SILVA 

MURILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO 

- FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, FERNANDO CAMPOS VARNIERI - OAB:18116/A, 

WILZA APARECIDA LOPES SILVA - OAB:OAB/SP 173.351

 Código nº 272737

Verifico que, às fls. 533/535, a requerida Unimed Norte de Mato Grosso – 

Cooperativa de Trabalho Médico, ante o indeferimento do pedido de 

denunciação à lide, reiterou o pedido formulado na contestação (fls. 448) 

para que sejam intimados os médicos que atenderam a menor Emanuely 

Victoria Murilha na Clínica da Criança, bem como no Hospital e Maternidade 

Dois Pinheiros em Sinop/MT a fim de que forneçam todos os documentos e 

prontuários médicos, inclusive receituários indicados, pertinentes às 

consultas realizadas antes da internação da menor no dia 13/04/2016.

Assim, tendo em vista que o pedido não foi analisado no despacho 

saneador quando do indeferimento da denunciação à lide e considerando 

que os médicos indicados atuaram na Clínica da Criança e no Hospital e 

Maternidade Dois Pinheiros de Sinop/MT, defiro o pedido, determinando a 

expedição de ofício aos referidos estabelecimentos requisitando as 

informações pugnadas no prazo de 15 (quinze) dias.

Apresentados os documentos, intimem-se as partes para ciência.

Cumpra-se a decisão de fls. 526/529, deprecando a oitiva de 

testemunhas, se necessário.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171389 Nr: 6491-78.2012.811.0015

 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: A. C. NARDI - REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS M.E.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMS MICRO NUTRIENTES DO BRASIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rogério Sawaya Batista 

- OAB:169288/SP

 (...) DECIDO: Conheço dos embargos de declaração, uma vez que 

tempestivos, conforme certidão de fls. 549, nos termos do artigo 1.023 do 

CPC. Entretanto, os embargos merecem ser rejeitados in totum, por não 

existir qualquer omissão, contradição e erro material 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 requerida contra o decisum foi manifestada pela via 

processual inadequada, uma vez que não houve omissão, contradição e 

erro material 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 e erro material a ser sanada na sentença de fls. 

525/543, que permanece na integra, tal como foi lançada. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sinop/MT, 04 de junho de 2018. GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 181957 Nr: 2896-37.2013.811.0015

 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: PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORMAQ DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E 
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EQUIPAMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA 

BARRACHI - OAB:21.127-B/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, 

SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO - OAB:OAB 19.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 Conheço dos embargos de declaração, uma vez que tempestivos, 

conforme certidão de fls. 239, nos termos do artigo 1.023 do CPC. Verifico 

que assiste razão a embargante, tendo em vista que o artigo 477, §2º, 

inciso I, do CPC, descreve que o perito do juízo, depois de protocolado o 

laudo, tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto 

sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes. 

Vejamos:“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado 

pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento.(...)§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 

(quinze) dias, esclarecer ponto:I - sobre o qual exista divergência ou 

dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério 

Público;”Ademais, o artigo 469, do CPC, prevê que: “As partes poderão 

apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser 

respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e 

julgamento.”No ponto, verifico que na manifestação de fls. 206/217, a 

embargante apresentou discordância em relação ao laudo pericial de fls. 

196/202, aduzindo a ocorrência de vícios formais, pois o laudo pericial não 

discorreu acerca do que dispõe os incisos I, II e III, do artigo 473 do CPC, 

iniciando diretamente nas respostas dos quesitos apresentados pela parte 

autora/embargada.Ademais, alegou vícios materiais no laudo pericial, 

notadamente diante das incongruências nas afirmações do perito judicial. 

Com isso, apresentou quesitos complementares a fim de sejam 

esclarecidos pelo perito.Outrossim, verifico que, às fls. 221/223, a 

requerente alegou omissão no laudo pericial (fls. 196/200), quanto a 

existência dos defeitos ocultos, pugnando pela intimação do perito para 

esclarecimentos.Desse modo, determino a intimação do perito judicial para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer os pontos alegados pelas partes 

às fls. 206/217 e 221/223, nos termos do artigo 477, §2º, inciso I, do 

CPC.Com a juntada dos esclarecimentos, intimem-se as partes para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 98483 Nr: 5500-44.2008.811.0015

 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: CAMPOS & SAADEDDINE LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOBILE DA SILVA & SILVA LTDA - ME, 

LUCIANETE NOBILE DA SILVA, MANOEL JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ARAÚJO SILVA - 

OAB:MT-4.877 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, a fim de que, no prazo de 5 

(cinco) dias, compareça à Secretaria da 4ª Vara Cível, para retirar a Carta 

Precatória de Citação da parte requerida e providenciar a sua distribuição 

junto ao Juízo da Comarca de Mirassol/SP, comprovando nos autos a 

distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 65650 Nr: 5300-42.2005.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES SOCREPPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCHA & DE PAULA ROCHA LTDA., NAIR 

TEREZINHA CAVERSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS 

MELGAREJO DE VARGAS - OAB:7429/MT

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, intime-se o exequente a se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Sinop/MT, 04/06/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de DireitoTendo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 240516 Nr: 12330-79.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PISSINATI EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORMAQ DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, 

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 Código nº 250516

Tendo em vista a conexão do presente feito com os autos da Ação 

Declaratória de Nulidade de Títulos de Crédito c/c Abatimento de Preço por 

Defeitos Ocultos de Código Apolo nº 181957, bem como que naquele 

processo foi deferida prova pericial, a instrução processual de ambos os 

processos será realizada em conjunto.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 93287 Nr: 312-70.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIPLANT - INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ZANDONADI QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID WISNEY B. GUEDES - 

OAB:MT 11448, KARINE GOMES RIBEIRO - OAB:7263/MT, MARIO 

MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:4971/MT, ULYSSES RIBEIRO - 

OAB:5464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros para constrição, bem como, considerando o disposto no 

artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 13.105/2015), intime-se o 

executado, na pessoa de seu advogado ou, se não o tiver, pessoalmente, 

da indisponibilidade dos ativos financeiros efetuada em 30/05/2018, no 

valor de R$ 144.655,79 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e 

cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

O executado poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não 

havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

transferindo-se os valores para a conta única do TJ/MT, vinculada aos 

autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

retornem-me os autos conclusos.

Sinop/MT, 04/06/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123203 Nr: 2404-50.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO SERGIO DE OLIVEIRA GRABSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO RAMOS VIEIRA, IVANILDO RAMOS 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A

 (...)intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, se não o tiver, 

pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos financeiros efetuada em 

29/05/2018, no valor de R$ 202,09 (duzentos e dois reais e nove 
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centavos).O executado poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, 

não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, transferindo-se os valores para a conta única do TJ/MT, 

vinculada aos autos (§ 5º, art. 854, NCPC).(...)Para tanto, nomeio ELAINE 

ALVES BRITO COUTO, perita avaliadora imobiliária, (...)a qual deverá 

promover a avaliação do imóvel adquirido pelo requerente, denominado 

como “Lote 05, Quadra 03, Setor 42, localizado no Condomínio Camping 

Club Portal da Amazônia” (fls. 13). Intime-se a perita para apresentar 

proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, intimem-se as 

partes a se manifestarem sobre a proposta, em 05 (cinco) dias. Não 

havendo impugnação, intime-se o exequente para depositar 50% do valor, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que o restante deverá ser depositado 

no prazo de cinco dias após a entrega do laudo. Feito o depósito, intime-se 

a perita para que indique data e horário para o início dos trabalhos, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, devendo a secretaria intimar as 

partes para acompanharem a avaliação. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias 

para a apresentação do laudo.Após, manifestem-se as partes no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 88440 Nr: 5902-62.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JANUÁRIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO HONÓRIO DE ARAÚJO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 

13.105/2015), intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, se 

não o tiver, pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos financeiros 

efetuada em 30/05/2018, no valor de R$ 180,17 (cento e oitenta reais e 

dezessete centavos).

O executado poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não 

havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

transferindo-se os valores para a conta única do TJ/MT, vinculada aos 

autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

Sem prejuízo, tendo em vista que o valor localizado é inferior ao débito, 

defiro o pedido formulado às fls. 79/80, com relação à pesquisa de 

veículos registrados em nome do executado RICARDO HONÓRIO DE 

ARAÚJO SAMPAIO – CPF nº 025.600.861-23, por meio do Sistema 

RENAJUD.

Com a resposta, intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação.

Sinop/MT, 04/06/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 156817 Nr: 3901-65.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AGUIA COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES (AGROSOL), ANTONIO CARLOS HENRARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da insuficiência de saldo em 

ativos financeiros, além do que os valores localizados são irrisórios em 

relação ao valor do débito, intime-se o exequente a se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Sinop/MT, 04/06/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 247515 Nr: 16821-32.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR COCATTO, PEDRO COCATTO 

FILHO, MARIA DE FÁTIMA PRECE COCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da insuficiência de saldo em 

ativos financeiros, além do que os valores localizados são irrisórios em 

relação ao valor do débito, intime-se o exequente a se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Sinop/MT, 04/06/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 37886 Nr: 590-13.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDI WECKWERTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da insuficiência de saldo em 

ativos financeiros, além do que os valores localizados são irrisórios em 

relação ao valor do débito, intime-se o exequente a se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Sinop/MT, 04/06/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 74157 Nr: 2569-39.2006.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:MT/2.621

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de relação 

jurídica da empresa executada com instituições financeiras, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar a localização do 

veículo descrito às fls. 194, conforme pleito de fls. 203.

 Sinop/MT, 04/06/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 229914 Nr: 5553-78.2015.811.0015

 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: ROSELI DA SILVA, JOSÉ IRINEU VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ALFREDO PARAÍBA, MAPFRE - VERA 

CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beliza Dias de Farias Coelho - 

OAB:20.102/A, RITA DE CÁSSIA XAVIER - OAB:14.868-MT, RUI 

CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIN - 

OAB:13.078/MT, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 
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- 16.691/A

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Sinop/MT, 04/06/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 271421 Nr: 10697-96.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE SALETE CAMIANSKI, SERGIO DA SILVA 

CAMIANSKI, ANDREIA DA SILVA CAMIANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, VALDIR APARECIDO 

DE ALMEIDA - OAB:144.885/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros em nome da parte executada, bem como considerando 

o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 13.105/2015), 

intimem-se os executados, na pessoa de seu advogado ou, se não o tiver, 

pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos financeiros efetuada em 

30/05/2018, no valor de R$ 7.052,06 (sete mil, cinquenta e dois reais e 

seis centavos).

A parte executada poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não 

havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

transferindo-se os valores para a conta única do TJ/MT, vinculada aos 

autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

Sem prejuízo, tendo em vista que o valor localizado no Sistema Bacenjud é 

inferior ao débito, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Sinop/MT, 04/06/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004910-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ADIR MASO (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004910-98.2018.8.11.0015 Designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 26/07/2018, às 16h00min, a ser 

realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

no Fórum local, sala 40. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005065-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO SILVA MOTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005065-04.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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 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% 
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(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005570-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO INACIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005570-92.2018.8.11.0015 Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada no protesto de título. Deste modo, resta preenchido o 

requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que 

autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no art. 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, CONCEDO A 

LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o 

bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais 

de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte 

devedora deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, 

§ 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Cite-se a parte requerida, que poderá, no 

prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados na inicial, inclusive 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

Advirta-a, ainda, de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da execução da liminar, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos aduzidos na inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004980-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL JOSE BIANCHI (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004980-18.2018.8.11.0015 Cite-se a parte ré para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou apresente 

embargos, previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, sob pena 

de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. No mandado 

deverá constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a parte ré 

ficará isenta do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, 

Código de Processo Civil). Conste ainda que, se não houver pagamento e 

nem forem oferecidos embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado de citação em 

mandado executivo. Caso sejam apresentados embargos no prazo legal, 

intime-se o autor para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004600-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA FOZA KLOCK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004600-92.2018.8.11.0015 Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada no protesto de título. Deste modo, resta preenchido o 

requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que 

autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no art. 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, CONCEDO A 

LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o 

bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais 

de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte 

devedora deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, 

§ 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Cite-se a parte requerida, que poderá, no 

prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados na inicial, inclusive 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

Advirta-a, ainda, de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da execução da liminar, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos aduzidos na inicial. Intime-se.

5ª Vara Cível

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002199-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. S. F. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1002199-23.2018.8.11.0015 Vistos em correição permanente. 1. Intime-se 

a parte autora, por meio de sua advogada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte a sentença homologatória do acordo realizado em 

audiência, juntado ao Id. 12364026, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. 

Em seguida, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Sinop/MT, 4 de junho de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 266924 Nr: 7667-53.2016.811.0015

 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: DFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA APARECIDA ANDRADE 

LIMA - OAB:19.072-B/MT, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Nos autos sob código 177236, em audiência realizada no dia 

07.11.2016, foi estabelecida a guarda compartilhada da menor V.C.M. dos 

S., fixando-se como seu domicílio a residência de sua genitora (fl. 79 – 

autos código 177236).

2. Ocorre que, na presente data, a ação sob código 177236 foi extinta em 

razão da desistência da parte autora.

3. Assim, considerando os relatórios contidos nestes autos e nos autos 

em apenso, considerando que o princípio orientador das decisões judiciais 

é a regra da prevalência dos interesses do menor, mantenho a guarda da 

menor V.C.M. dos S. na forma estabelecida em audiência realizada em 

07.11.2016 nos autos sob código 177236.

3.1. Translade-se ao presente feito fotocópia das fls. 50/52, 58/61, 79/80 

e 89/91 dos autos em apenso (código 177236).

4. Tendo em vista que a presente ação tramita desde o ano de 2016, a fim 

de dar celeridade ao feito, excepcionalmente, dispenso a realização de 

audiência de mediação/conciliação e, por conseguinte, determino a citação 

da parte, para querendo, oferecer contestação, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias. Consigne-se as advertências legais (artigo 344 do CPC).

 5. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se a parte autora, 

por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos, sob pena de preclusão.

6. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

7. Ao final, voltem-me conclusos para deliberações.

8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 177236 Nr: 13021-98.2012.811.0015

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CLDS, VCMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÁVIO RICARDO CANTADORI 

COPETTI(DEFENSOR PÚBLICO DO MT) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA APARECIDA 

ANDRADE LIMA - OAB:19.072-B/MT, VILSON BAROZZI - 

OAB:6791-B/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que a requerida ingressou com outra ação de guarda 

(código 266924), por não vislumbrar qualquer prejuízo às partes e a fim de 

se evitar tumulto processual, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulado à fl. 93.

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

 3. Com fulcro no artigo 90 do CPC, condeno a parte autora ao pagamento 

de custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, que arbitro, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do 

CPC, em R$ 1.000,00 (mil reais). No entanto, em face da gratuidade da 

justiça, a qual defiro às partes, a cobrança de tais verbas fica sobrestada 

(art. 98, § 3º, CPC).

4. Translade-se fotocópia das fls. 50/52, 58/61, 79/80 e 89/91 para os 

autos sob código 266924.

5. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 260200 Nr: 3857-70.2016.811.0015

 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: EB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A, 

NAYARA MOURA FEITOZA( Núcleo Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.583 e seguintes do Código 

Civil, observando-se a regra de prevalência dos interesses do menor, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, concedo a 

guarda da menor A.V.D. de A. ao genitor E.B., regulamentando o direito de 

visitas da genitora, ora requerida, nos termos do parágrafo anterior. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Uma vez que não se 

pode presumir a condição de necessidade financeira da parte ré, deixo de 

conceder-lhe a justiça gratuita e condeno-lhe ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que 

arbitro, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, em R$ 

500,00 (quinhentos reais).P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se termo de guarda e, em seguida, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163379 Nr: 11276-20.2011.811.0015

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA CORREA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CORREA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY SILVA FERRAZ 

FRIEDRICH - OAB:17.121 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 11276-20.2011.811.0015 - 163379

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: EDNA CORREA RODRIGUES

PARTE RÉQUERIDA: MARCIO CORREA RODRIGUES

NOTIFICANDO(S): TERCEIRO(S) E INTERESSADO(S)

CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA: Decretada a 

Interdição de MARCIO CORREA RODRIGUES, declarando sua incapacidade 

civil de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 3º, 

inciso II, do Código Civil, nomeando como seu(a) curador(a) EDNA 

CORREA RODRIGUES.

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS do teor da r. 
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SENTENÇA proferida(o) pelo juízo, a seguir transcrita, nos autos de 

Interdição supramencionados.

 SENTENÇA: Vistos em correição permanente. EDNA CORREA 

RODRIGUES ingressou com a presente AÇÃO DE INTERDIÇÃO com pedido 

de tutela antecipada de MARCIO CORREA RODRIGUES, alegando, em 

síntese, que o interditando é seu irmão, o qual apresenta distúrbios 

mentais desde a infância, estando impossibilitado de exercer os atos da 

vida civil. Assim, requer a decretação da interdição, com sua nomeação 

como curadora. Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/19. 

Recebida a inicial, foi determinada a realização de estudo psicossocial, 

bem como designada audiência de interrogatório (fl. 20). Na audiência de 

interrogatório, o interditando respondeu aos questionamentos. Na 

sequência, foi nomeado perito para realização do laudo e indicado 

quesitos pelo juízo, bem como nomeado curador especial ao interditando e 

concedido prazo para impugnação. A parte autora e o Ministério Público 

dispensaram quesitos (fl. 23/24). A curadora especial apresentou 

impugnação (fl. 28). Às fls. 40/41 aportou aos autos laudo pericial. À fl. 

67/67 a requerente foi nomeada curadora provisória do interditando, bem 

como determinada a realização de estudo psicossocial e, ainda, a 

solicitação ao CRI e CIRETRAN locais acerca da existência de bens em 

nome do interditando. A CIRETRAN informou a inexistência registro em 

nome do interditando (fls. 71/74) e o Cartório de Registro de Imóveis 

indicou a inexistência de bens imóveis (fl. 76). O relatório do estudo 

psicossocial aportou às fls. 78/79. A autora reiterou os pedidos iniciais 

(fls. 81 e 87). O Ministério Público manifestou-se pela submissão de Marcio 

Correa Rodrigues à curatela, com a nomeação da requerente como 

curadora (fls. 89/90v). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito 

dispensa maior dilação probatória, sendo desnecessária a realização da 

audiência de instrução e julgamento, uma vez que a prova pericial 

produzida nos autos é suficiente para a apreciação do pedido inicial, 

razão pela qual, passo ao julgamento do feito no estado em que se 

encontra. A interdição constitui-se em instituto jurídico que visa a proteção 

das pessoas incapazes, bem como de seu patrimônio, de eventuais 

prejuízos, com a nomeação de curador que atuará substituindo ou 

completando a vontade do interditando, conforme os limites da curatela. 

Ensina a nobre Maria Helena Diniz: “A interdição é uma medida de proteção 

consistente em declarar, o poder judiciário, que em determinada pessoa 

não se verifica o pressuposto da plena capacidade para prover seus 

próprios negócios, falha que a inibe da prática dos atos da vida civil.” 

(DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 20ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2004. Vol. 01. Pág. 164). Ocorre que, com a entrada em vigor da 

Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência houve a 

revogação da previsão legal de incapacidade civil absoluta decorrente de 

deficiência mental ou física. Confira-se a nova redação do artigo 4º do 

Código Civil (com redação dada pela Lei nº 13.146/2015): “Art. 4º São 

incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (...) III 

- aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade;” Outrossim, dispõe o artigo 4º da Lei nº 13.146/2015: “Art. 4º 

Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com 

as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.” Por 

sua vez, o artigo 84 do referido Estatuto estabelece que “a pessoa com 

deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal 

em igualdade de condições com as demais pessoas.”. Por outro lado, o 

novo Diploma Legal prevê também que, “quando necessário, a pessoa 

com deficiência será submetida à curatela” (§ 1º, art. 84, Lei nº 

13.146/2015), a qual se constitui em medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará 

o menor tempo possível (§ 3º, art. 84, Lei nº 13.146/2015). Assim, da 

análise do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), 

verifica-se que o legislador, em homenagem ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, pretendeu que a pessoa com deficiência deixe de ser 

taxada como incapaz, para ser considerada – em uma perspectiva 

constitucional isonômica – dotada de plena capacidade legal, ainda que 

haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais específicos, 

como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a curatela, 

para a prática de atos na vida civil. Confirmando tal tese, temos o artigo 

747 e seguintes do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) 

que estabelece o instituto da interdição. Com efeito, o artigo 755 do Código 

de Processo Civil preceitua que ao decretar a interdição, o juiz nomeará 

curador e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito (I) e, considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências (II). Desse modo, na análise do caso concreto 

cabe ao magistrado verificar se é o caso de aplicação da medida 

extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para a prática de certos 

atos de acordo com seu estado e desenvolvimento mental, observando-se 

suas características pessoais. No presente caso, o laudo de fls. 40/41 

atestou que Marcio Correa Rodrigues é portador de retardo mental 

moderado, transtorno permanente, compatível com o CID F71.0, o que a 

impossibilita de reger os autos de sua própria pessoa e administrar seus 

bens. Consta, ainda, que o interditando necessita de cuidados de outra 

pessoa de forma total e permanente. Cabe salientar que o laudo pericial foi 

realizado por médico especialista nomeada por este juízo. Ademais, o 

laudo de fl. 25 corrobora as alegações iniciais, indicando que o 

interditando é incapaz de gerir sua vida. Ainda, confirmando a 

incapacidade civil do interditando, em audiência de interrogatório ele 

respondeu às perguntas de forma singela, gesticulando em sua maioria as 

respostas e outras não soube responder (fl. 23/24). Destarte, as provas 

contidas nos autos indicam que o interditando não tem condições mínimas 

de gerir seus próprios atos. Tal situação, portanto, justifica sua submissão 

aos termos da curatela, havendo a necessidade de ser reconhecida a 

incapacidade do interditando para a prática dos atos da vida civil, visto 

que o laudo pericial concluiu que o mesmo é desprovido de capacidade de 

fato, sendo aplicável o disposto no artigo 1.767 do Código Civil. Com 

relação ao rol de legitimados para o ajuizamento de pedido de interdição e 

respectiva nomeação para curador dispõem os artigos 747, incisos I a IV e 

755, inciso I e § 1º, ambos do Código de Processo Civil: “Art. 747. A 

interdição pode ser promovida: I - pelo cônjuge ou companheiro; II - pelos 

parentes ou tutores; III - pelo representante da entidade em que se 

encontra abrigado o interditando; IV - pelo Ministério Público.” “Art. 755. Na 

sentença que decretar a interdição, o juiz: I - nomeará curador, que 

poderá ser o requerente da interdição, (...); (...) § 1º A curatela deve ser 

atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.” No 

presente caso, a requerente é irmã do interditando (fl. 14 e 96), portanto, 

possui legitimidade para pedir a interdição e ser nomeada curadora, nos 

termos dos supracitados dispositivos legais. Por fim, com relação a 

eventuais bens em nome do interditando, impende consignar que o Código 

de Processo Civil não mais prevê a constituição de hipoteca legal, sendo 

que de acordo com o artigo 757 do Código de Processo Civil, “a autoridade 

do curador estende-se à pessoa e aos bens do incapaz que se encontrar 

sob a guarda e a responsabilidade do curatelado ao tempo da interdição”. 

Desse modo, considerando que a curadora não poderá alienar ou onerar 

bem de qualquer natureza pertencente ou que venha a pertencer ao 

curatelado sem autorização judicial e que os valores porventura recebidos 

de entidade previdenciária ou em decorrência dos rendimentos de seus 

bens deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no 

bem-estar do curatelado (CC, art. 1.774 C/C arts. 1.748 e 1.749), dispenso 

a prestação de contas. Ante o exposto, com fundamento no artigo 4º, 

inciso III, do Código Civil e, artigo 747 e seguintes do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, DECRETO 

A INTERDIÇÃO de MARCIO CORREA RODRIGUES, devidamente qualificado 

nos autos, declarando sua incapacidade civil para a prática de atos 

patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como sua curadora Edna 

Correa Rodrigues, que deverá prestar compromisso de bem e fielmente 

exercer o cargo. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil 

e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro 

Civil e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Sem custas. Sem condenação em 

honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro de Pessoas competente para averbação e inscrição da 

interdição, bem como termo de curatela definitiva. Após o compromisso, 

cientifique-se o(a) curador(a) de que alguns atos só poderão ser 

praticados com autorização deste juízo (art. 1.774 c/c arts. 1.748 e 1.749, 

do CC). Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

OBSERVAÇÃO: E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Elair Fatima Veiga da Fonseca Florentino, Gestora Judiciária, que conferi e 

assino.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 254466 Nr: 470-47.2016.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho o 

feito para proceder a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para manifestar-se no prazo legal, quanto a Cota Ministerial de fls. 72/73, 

em cumprimento ao despacho de fl. 74 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 261173 Nr: 4391-14.2016.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCXC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCC-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XENIA MICHELE ARTMANN 

GUERRA - OAB:13697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho o 

feito para proceder a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para manifestar-se no prazo legal, quanto a Cota Ministerial de fls. 52/53, 

em cumprimento ao despacho de fl. 54 destes autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 233391 Nr: 7688-63.2015.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QC-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho o 

feito para proceder a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para manifestar-se nos autos no prazo legal, quanto a Cota Ministerial de 

fls. 38/39, em cumprimento ao despacho de fl. 40 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 97222 Nr: 4250-73.2008.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MASSAKI TARUMOTO - 

OAB:9281-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho o 

feito para proceder a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para manifestar-se no prazo legal, quanto a Cota Ministerial de fls. 53, em 

cumprimento ao despacho de fl. 54 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 42080 Nr: 6377-23.2004.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SM, LTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERCILIO CARLOS JONASSON - 

OAB:6987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho o 

feito para proceder a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para manifestar-se no prazo legal, quanto a Cota Ministerial de fls. 326, em 

cumprimento ao despacho de fl. 327 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 79832 Nr: 8183-25.2006.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RABL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, remeto o 

feito para proceder a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para manifestar-se nos autos sobre a manifestação de fls. 58, em 

conformidade com o despacho de fl. 60, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 117726 Nr: 10022-80.2009.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GJDS, IGSDC, AMDS, JVSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDC-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE BUENO FERNANDES 

NAVARINI - OAB:MT/13.064, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho o 

feito para proceder a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para manifestar-se no prazo legal, quanto a Cota Ministerial de fls. 56, em 

cumprimento ao despacho de fl. 57 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 130686 Nr: 9902-03.2010.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPDS(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho o 

feito para proceder a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para manifestar-se no prazo legal, quanto a Cota Ministerial de fls. 72, em 

cumprimento ao despacho de fl. 73 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158106 Nr: 5269-12.2011.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESDS, TSDS, ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JÚNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, remeto o 

feito para proceder a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para manifestar-se nos autos sobre a Cota Ministerial de fls. 64, em 

conformidade com o despacho de fl. 65, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 161234 Nr: 8772-41.2011.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A, RODRIGO RIBAS COUTO - OAB:147479/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho o 

feito para proceder a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para manifestar-se no prazo legal, quanto a Cota Ministerial de fls. 40, em 

cumprimento ao despacho de fl. 50 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 179044 Nr: 14898-73.2012.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGBD, RGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IID-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLASIELE MARY IWAKIRI - 

OAB:13395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho o 

feito para proceder a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para manifestar-se no prazo legal, quanto a Cota Ministerial de fls. 

99/99verso, em cumprimento ao despacho de fl. 100 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 193681 Nr: 15454-41.2013.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AODS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho o 

feito para proceder a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte Autora, par 

a trazer aos autos fotocópia dos assentos de nascimento das incapazes: 

D. J. O. e M. J. O., conforme Cota Ministerial de fls. 56 e despacho de fl. 57 

destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 108295 Nr: 653-62.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EARDS, CRCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que decorreu o prazo legal sem que o 

executado efetuasse o pagamento do débito executado nos moldes do art. 

528 do CPC, comprovasse o seu pagamento ou justificasse a 

impossibilidade de fazê-lo, mesmo devidamente citado (pessoalmente) 

conforme certidão de fls. 85.

Certifico ainda 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 afim de 

intimar o advogado da parte autora para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 115323 Nr: 8128-69.2009.811.0015

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA REGINA GONÇALVES 

CROSARA ABRAHÃO - OAB:MT/10640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que, na presente data, a ação de separação judicial em 

apenso foi sentenciada sem julgamento de mérito, pela perda do objeto, 

pois a parte requerida faleceu em 23.03.2012 e considerando que o 

acessório segue o principal, a extinção do feito é medida de que se impõe.

2. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, incisos VI e IX, do Código 

de Processo Civil, junto extinto o processo, sem resolução de mérito.

3. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 114091 Nr: 6758-55.2009.811.0015

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:MT/10.374-B, VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - OAB:MT / 

12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, incisos VI e IX, do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito. 

Isentos de custas e despesas processuais, tendo em vista a parte autora 

é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Sem condenação em 

honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. Int imem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 207317 Nr: 8861-59.2014.811.0015

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDACJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SILVA MENDES - 

OAB:MT/14.934

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de Medida Cautelar de Separação de Corpos com Pedido de 

Liminar Inaudita Altera Pars proposta por José de Araujo Cardoso Junior 

em face de Aline Marcela Lerner de Araujo, ambos devidamente 

qualificados, alegando, em síntese, que se casaram em meados de 2012, 
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sob o regime da comunhão parcial de bens, sendo que da união não 

tiveram filhos. Relata que, possuem um bem imóvel, o qual foi adquirido no 

final de 2012, com seus recursos, onde ali construíram o lar conjugal 

financiando a construção pela Caixa Econômica Federal, por meio do 

programa minha casa minha vida. Assevera que após a separação a 

requerida não lhe deixa entrar no lar, que se encontra sem trabalho, 

estando provisoriamente em um quarto na casa de amigos, sem alguns 

documentos e sem roupas. Assim, requer liminarmente a separação de 

corpos do casal, com fito de determinar que a requerida deixe o lar em 

definitivo e, alternativamente, que a requerida pague aluguel ao 

requerente, no patamar mínimo de R$ 800,00 (oitocentos reais). Juntou os 

documentos de fls. 18/22.

Recebida a inicial, foi deferida a separação de corpos, indeferido o pedido 

de afastamento do lar conjugal e fixação de aluguel e determinada citação 

da parte ré (fls. 23/26).

A ré apresentou contestação e juntou documentos (fls. 35/45).

Os autos foram apensados à ação principal (fl. 46).

O Ministério Público indicou a desnecessidade de intervenção no feito (fl. 

59).

É O RELATORIO. DECIDO.

Considerando que as partes formularam acordo no tocante ao divórcio e 

partilha dos bens nos autos sob n. 10497-60.2014.811.0015 – código 

209395, homologado por este Juízo na presente data, impõe-se a extinção 

da presente ação cautelar pela perda do objeto, ante a acessoriedade do 

processo cautelar.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o feito sem resolução de mérito.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 209395 Nr: 10497-60.2014.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDACJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI 

- OAB:14043/MT, PEDRO FERREIRA MENDES - OAB:MT-3.167-A, 

THIAGO SILVA MENDES - OAB:MT/14.934

 Ante o exposto, com fundamento no art. 226, § 6º, da Constituição 

Federal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, o requerimento formulado pelas partes às fls. 113/114, 

com as ressalvas do parágrafo anterior e, consequentemente, DECRETO o 

DIVÓRCIO do casal J. de A.C.J. e A.M.L. de A., o que resulta na 

dissolução do vínculo matrimonial. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.Sem custas, eis que defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte ré. Cada parte arcará com os 

honorários advocatícios de seu patrono.P.R.I.C. Certificado o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado de averbação ao respectivo Cartório de 

Registro Civil competente, nos termos do art. 32 da Lei n.º 6.515/77 e art. 

29, § 1º, alínea “a”, c/c o art. 97 ambos da Lei dos Registros Públicos, bem 

como formal de partilha. Anote-se que o cônjuge virago voltará a usar o 

nome de solteira.Após as providências necessárias, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 218539 Nr: 17334-34.2014.811.0015

 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: DSADA, DSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2.5. Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil, reconheço a ocorrência da litispendência e, por 

conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.3. Sem 

custas. Sem condenação em honorários advocatícios.4. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 206182 Nr: 7892-44.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSADA, DSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que houve o reconhecimento extrajudicial da paternidade 

do menor, conforme certidão de nascimento acostada à fl. 38, com fulcro 

no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o pedido 

de reconhecimento da paternidade, sem resolução de mérito.

1.1. Por conseguinte, converto a presente em AÇÃO DE ALIMENTOS. 

Retifique-se a D.R.A quanto ao tipo da ação, bem como para que conste o 

nome correto do requerente D.S.A. de A., bem como o do requerido C.V. 

de A.

2. Em virtude de prova pré-constituída e, não havendo prova dos 

rendimentos da parte ré, arbitro os alimentos provisórios em 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo, a ser colocado à disposição da 

representante da parte requerente até o dia 10 (dez) de cada mês, 

devidos a partir da citação.

3. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 6 de 

agosto de 2018, às 16h00min.

 4. Cite-se o réu 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.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 162218 Nr: 9942-48.2011.811.0015

 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: GDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ARAÚJO SILVA - 

OAB:MT-4.877 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, regularize a sua representação processual, oportunidade em 

que deverá manifestar-se nos autos acerca da contestação, sob pena de 

extinção do feito.

2. Em seguida, conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 162207 Nr: 9929-49.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA VANDERLEI POMMER 

SENN - OAB:14810/MT, ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - 

OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEIA CRISTINA DOS 
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SANTOS - OAB:20.092/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestarem se pretendem produzir provas em audiência, 

sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013225-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA BRAGHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8013225-64.2016.8.11.0015 REQUERENTE: LARISSA BRAGHINI 

REQUERIDO: ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO Vistos, etc. 

Considerando certidão de Id 10032648, intime-se a parte AUTORA, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste, sob pena de extinção. 

Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE e 

volte-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. As providências.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 116621 Nr: 8953-13.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACEN-JUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012748-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEORGENES FREDY RAMME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA PROENCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012748-41.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: DEORGENES FREDY RAMME 

EXECUTADO: MARTA PROENCA Vistos, etc. 1.TORNO sem efeitos a 

decisão de Mov. 10101436, uma vez que equivocada. 2. No mais, DEFIRO 

o pedido do exequente em ID. 9664521, com efeito, expeça-se edital para 

intimação da executada, devendo o mesmo ser afixado na sede do Juízo e 

publicado no DJE apenas uma vez com prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

para querendo ofereça embargos no prazo estipulado no artigo 915 do 

Código de Processo Civil, acerca da penhora via BACENJUD efetivada em 

suas contas bancárias. Apresentada a defesa da executada, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 (quinze) 

dias; Caso contrário, quedando-se inerte a executada, certifique-se e 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, mormente requerendo o que de direito 3. Sem prejuízo do acima 

exposto, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste quanto o resultado da pesquisa realizada via RENAJUD, cujo 

extrato segue anexo; Caso constate-se frutífera a constrição, INTIME-SE a 

executada, através de mandado, para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, oportunidade em que o Sr. Oficial de Justiça procederá com 

a avaliação do bem objeto da constrição, certificando, ainda, se o mesmo 

encontra-se na posse do executado; Caso contrário, constatando-se 

infrutífera a pesquisa via RENAJUD, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique bens de propriedade da executada 

passíveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011850-62.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA MARILIN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DOS SANTOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

cumpriu determinação judicial no sentido de constituir novo patrono para 

atuar no feito, mesmo intimado para a providência (id. 5897085). Posto 

isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 76, §1º, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários 

nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade 

da justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011763-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de outras provas em 

audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A parte autora que jamais travou relação 

jurídica com a ré em relação à Unidade Consumidora 2099488-8, vez que é 

titular apenas da Unidade Consumidora 6/2098090-0 há longos anos, no 

entanto seu nome foi inscrito indevidamente no SPC/SERASA, de modo 

que pugna pela declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida, demonstrar a efetiva titularidade do requerido na unidade 

consumidora que consta pendência financeira, o que não ressai dos 

autos. A empresa Reclamada juntou apenas um demonstrativo de 

cadastro interno da parte autora que não comprova de forma 

incontestável a contratação para ligação de energia e a validade dos 

débitos, já que poderia ter provado a regular contratação com o termo de 

adesão, gravações telefônicas, cópias dos documentos pessoais do autor 

em poder da empresa, dentre outras provas possíveis, caracterizando, 
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assim, a inexistência dos débitos debatido nos autos. Neste contexto, não 

havendo comprovação da existência do débito, faz jus o autor à 

declaração de inexistência da dívida em questão. No mesmo sentido é a 

posição da Turma Recursal Única deste Estado: EMENTA: RECURSO 

INOMINADO – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA 

CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – DANO MORAL OCORRENTE – MODALIDADE IN RE IPSA – 

VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada de 

forma clara a legalidade e regularidade da cessão de crédito, torna-se 

imperiosa a declaração da inexistência da dívida negativada e sua 

irregularidade, cabendo ao magistrado a condenação em indenização por 

danos morais, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 146516120178110001/2017, Turma Recursal Única, 

Julgamento em 20.10.2010, publicado no DJE em 20.10.2017) O dano moral 

ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos 

moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de 

Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro 

de órgão de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re 

ipso, salvo se houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I 

do CPC para: a) DECLARAR inexistente a pendência financeira discutida 

nos autos; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido 

de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso (data da 

disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC 

desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro 

a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANE RAMOS LEITE DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Em sua 

petição inicial a parte Requerente afirma que pactuou contrato para a 

aquisição de um imóvel, Lote 20 da Quadra 01, situado no Jardim Portinari 

em 22.09.2014. Após a celebração adimpliu a entrada no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) e 30 (trinta) parcelas no valor total de R$ 

37.250,04 (trinta e sete mil e duzentos e cinquenta reais e quatro 

centavos). Aduziu que não teria condições de arcar com as parcelas e 

solicitou a rescisão do contrato. Sustenta nulidade de cláusula contratual 

por abusividade. A parte Requerida sustenta PRELIMINAR de AUSÊNCIA 

DE INTERESSE de AGIR sob o argumento de que não haveria dispositivo 

legal a permitir que esta solicitasse a rescisão contratual; contudo, não se 

pode ignorar o notório caráter adesivo do contrato em discussão; motivo 

pelo qual suas cláusulas devem ser analisadas sob à ótica consumerista, 

relativizando, neste sentido a irretratabilidade da avença. Neste sentido 

destaca-se: CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

RESCISÃO. INADIMPLEMENTO DO PREÇO PELO PROMITENTE 

COMPRADOR. CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E DE 

IRREVOGABILIDADE. A cláusula que confere o caráter irrevogável e 

irretratável ao contrato objetiva, tão-somente, impedir eventual 

arrependimento dentro da relação negocial formada, mas não impede que 

a parte invoque a cláusula resolutiva tácita, inerente a todos os contratos 

bilaterais. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DESCABIMENTO. PARTE QUE 

ADIMPLIU SOMENTE A ENTRADA DO PREÇO AJUSTADO, MEDIANTE 

RECIBO DE ARRAS. Inviável a devolução do valor pago a título de arras 

quando o que as prestou deu causa à rescisão do contrato. 

Circunstâncias que denotam ser o instrumento celebrado entre as partes 

sinal do negócio. DANO MORAL. Ausência de interesse recursal. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70024084683, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, 

Julgado em 18/06/2008 - grifo nosso). Isto porque a cláusula de 

irretratabilidade visa impedir arrependimento quanto ao objeto do contrato 

e não quanto ao contrato em si. Desta forma REJEITO a PRELIMINAR e por 

não vislumbrar questões de nulidades passo a análise do mérito. Ainda, 

por confundir-se com o mérito o PEDIDO CONTRAPOSTO será analisado 

em conjunto a este, uma vez que a parte Requerida objetiva a condenação 

da parte Requerente no pagamento de multas contratuais as quais esta 

questiona nos autos. Em se tratando de relação de consumo o art. 51, 

CDC permite a revisão das cláusulas consideradas abusivas. Tem-se por 

abusiva, nos termos do inciso IV do referido artigo aquela cláusula que 

estabelece vantagem exagerada ao fornecedor em detrimento do 

consumidor. A jurisprudência do E. TJMT, calcada no entendimento 

pacificado do STJ tem aceitado um percentual de retenção entre 10% e 

25% sobre o saldo adimplido pelo promitente comprador. Neste sentido 

destaca-se: RESCISÃO DE CONTRATO – PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DOS PROMITENTES 

COMPRADORES – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 

25% DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – POSSSIBILIDADE - COMISSÃO 

DE CORRETAGEM – CABIMENTO – DANO MORAL – INDEVIDO - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese de 

resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve 

ocorrer a imediata restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente 

comprador, nos casos em que deu causa ao desfazimento, admitido a 

retenção do percentual entre 10% a 25%. Válida a comissão de 

corretagem devidamente informada e contratada, não havendo que se 

falar em restituição em dobro ou em venda casada. Dano moral inexistente 

por ausência de ato ilícito ou conduta/cobrança abusiva. (TJMT, Ap 

106930/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

06/11/2017 - grifo nosso). A retenção integral do sinal pago pela parte 

Requerente, na presente hipótese é indevido; isto porque, conforme 

denota-se da Cláusula Quinta, o contrato pactuado entre as partes é 

assinado em caráter irrevogável. E, nesta situação conforme entendimento 

exposto pelo STJ no REsp 1056704 / MA: “Tratando-se de contrato que 

não prevê direito de arrependimento, as arras são confirmatórias”. E 

destaca-se: CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO 

INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ARRAS 

CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

SUCUMBÊNCIA. 1. Se o contrato não prevê o direito de arrependimento, as 

arras são tidas como confirmatórias, devendo a quantia despendida a 

esse título ser computada no montante do valor pago pela compradora, a 

ser restituído pela vendedora em parcela única, observado o direito de 

retenção do percentual equivalente à cláusula penal, sob pena de 

enriquecimento sem causa da construtora. 2. Inverto os ônus 

sucumbenciais, ante a sucumbência da parte apelada, porque a lei prevê 

que o vencido pagará ao vencedor as despesas que antecipou e os 

honorários advocatícios. 3. Recurso de apelação conhecido e provido. 

(TJDFT, Acórdão n.928865, 20150110117632APC, Relator: SILVA LEMOS, 

Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 

09/03/2016, Publicado no DJE: 31/03/2016. Pág.: 315/324 - grifo nosso). 

Portanto, para fins de cálculos do valor a ser restituído, deverá ser 

considerado o valor total compreendendo o valor pago à título de sinal, 
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bem como as 30 (trinta) parcelas adimplidas, para posteriormente incidir o 

desconto de 10% (dez porcento) que reputa-se razoável considerando o 

lapso temporal em que a parte Requerente manteve-se na posse do 

imóvel. Cumpre observar que o parágrafo quarto da Cláusula Sexta 

conflita com entendimento pacífico do STJ, consistente na Súmula 543, in 

verbis: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e 

venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve 

ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente 

comprador - integralmente, em caso de culpa exclusivado promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento. Portanto, se por um lado autoriza-se a 

retenção parcial do saldo já adimplido pela parte Requerente, por outro 

lado, tal restituição deverá ocorrer em parcela única. Incabível a aplicação 

de penalidade por suposto inadimplento da parte Requerente, posto que a 

extinção do presente contrato não se dá por tal motivo, mas sim por 

solicitação da própria parte Requerente e não se pode olvidar que a parte 

Requerente antes da propositura da demanda havia dado ciência 

inequívoca à parte Requerida quanto sua intenção de desfazer a avença. 

Inicialmente a parte Requerida aduz ser impossível a resilição unilateral do 

contrato por ausência de previsão legal para tanto; todavia, busca aplicar 

a inexecução culposa da parte Requerente pelo inadimplemento das 

parcelas, o que ensejaria a resolução. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte 

Requerente e IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO formulado pela 

parte Requerida na presente ação para RESCINDIR o contrato entabulado 

entre as partes referente ao Lote 20 da Quadra 01 do Jardim Portinari e 

CONDENAR a parte Requerida restituir, em parcela única, à parte 

Requerente, já descontada retenção de 10% (dez porcento), a importância 

de R$ 35.325,03 (trinta e cinco mil, e trezentos e vinte e cinco reais e três 

centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir do vencimento das 

respectivas parcelas e com incidência de juros legais à partir da citação e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON COPATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLI LILIANI MARTINS OAB - MT0018075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001139-15.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VILSON COPATTI 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo 

assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e com 

suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. Previamente, cumpre destacar que a relação de direito travada 

entre as partes constitui relação de consumo, a ser decidida conforme 

disciplina o Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, plenamente 

cabível a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica 

da parte reclamante. Em síntese, aduz o requerente que na data de 

14.12.2014, adquiriu uma motocicleta junto à Requerida, financiada em 36 

parcelas de R$145.76 (centro e quarenta e cinco reais e setenta e seis 

centavos), com a primeira com vencimento para 22.01.2015 e a última para 

22.12.2017. Verbera que, mesmo já tendo quitado pontual e integralmente 

o bem adquirido junto à Requerida, esta última negativou indevidamente o 

seu nome, alegando a falta de pagamento parcela vencida em 22.06.2017. 

Passo ao exame do mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante 

a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a licitude da inscrição do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, incumbência que lhe 

seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus probatório. 

Diante desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a licitude da 

inscrição do nome da parte autora no SPC/SERASA, ônus que não se 

desincumbiu. É dizer: não trouxe a requerida qualquer elemento que 

pudesse impugnar as alegações da autora de que foi vítima inscrição 

irregular nos órgãos protetivos por dívida já quitada. Insta consignar que 

embora alegue a autora ter havido culpa exclusiva de terceiro, não há 

lastro probatório suscetível de reconhecer a excludente de 

responsabilidade, pois, se houve erro no número do boleto emitido para 

pagamento da parcela com vencimento em 22.06.2017 ou a falta de 

“baixa” no sistema da ré, estes erros são imputados à requerida que 

possui o dever de zelar pelo seu sistema interno, não podendo tais 

inconsistências acarretar ônus ao consumidor ou terceiro. Nesta linha, 

restou incontroverso nos autos a comprovação do nexo causal entre a 

inscrição indevida nos órgãos protetivos do nome do autor por conduta da 

reclamada em virtude de dívida já liquidada, sendo a declaração de 

inexigibilidade do débito objeto da ação a medida que se impõe. Por sua 

vez, em relação aos danos morais entendo serem cabíveis ao caso em 

apreço, visto que a situação retratada nos autos ultrapassa a barreira do 

mero aborrecimento. No mesmo sentido, a jurisprudência: REPARAÇÃO DE 

DANOS. CONSÓRCIO. EXCLUSÃO DO CONSORCIADO COM RELAÇÃO A 

COTA 282 EM RAZÃO DE PARCELA PAGA. ERRO NA LEITURADO 

CÓDIGO DE BARRAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71002281863, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge 

Simões Neto, Julgado em 07/10/2009, publicado em 14.10.2009) RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DO CARTÃO DE 

CRÉDITO QUITADA COM USO DE CÓDIGO DE BARRAS. PAGAMENTO 

EFETUADO NA LOTÉRICA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÓDIGOS DO 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DO BOLETO. ERRO NA LEITURA DO 

CÓDIGO DE BARRAS QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CONSUMIDOR. 

EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO RESTRITIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MULTA DIÁRIA ARBITRADA 

EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. INSCRIÇÃO EFETUADA PELA DEMANDADA 

ANTERIOR AS DEMAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$ 4.000,00 QUE NÃO COMPORTA READEQUAÇÃO, POIS 

ARBITRADO AQUÉM DOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS 

RECURSAIS CÍVEIS EM CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA CONFIRMADA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005521232, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 28/07/2015, publicado em 

30.07.2015). Portanto, configurado o dano moral, resta analisar o quantum 

devido. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa, a indenização por danos 

morais, decorrente da inscrição do nome/CPF do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, a quantia de R$ 5.000 (cinco mil reais). Ante o 

exposto, acolho a pretensão deduzida na inicial, e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte reclamante para: a) DECLARAR a inexigibilidade do débito 

referente à parcela vencida em 22.06.2017; e, b) CONDENAR a parte 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000 (cinco mil reais), a título 

de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais 

em 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, 

bem como a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e, via 

de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase, em razão do disposto no artigo 55, 

parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95. Após, com o trânsito em julgado, 
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arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. SINOP, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001531-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN ROMAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Apenas para situar a questão, a parte 

Requerente ajuizou ação de repetição de indébito c/c indenização por 

danos materiais e morais, alegando que contratou os serviços de telefonia 

e internet da Reclamada, no entanto, passou a receber faturas com 

valores superiores ao contratado. Alega também que mesmo com um 

acordo efetuado no PROCON, teve sua linha telefônica suspensa. Pugna 

então pela Restituição dos valores cobrados indevidamente e, ainda, 

indenização por danos morais, em razão do descaso da Reclamada. 

Consoante já anotada, cabe apenas salientar a plena aplicabilidade do 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º; artigo 6º, VI 

e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Assim, para configurar a responsabilidade civil da requerida, 

responsabilidade essa que é objetiva ou sem culpa, mister se faz a 

observância de certos requisitos. Portanto, antes mesmo de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] (negritou-se) Da 

análise dos autos, verifico que o Autor entabulou contrato de serviços de 

telefonia e internet com a Reclamada. Ocorre que segundo o mesmo, 

recebeu faturas com valores acima do contratado, motivo pelo qual busca 

a restituição dos valores pagos. Pois bem. Analisando os fatos 

apresentados, tenho que assiste razão em parte ao peticionário. 

Atualmente a gama de opções e a competitividade acirrada no mercado de 

telefonia móvel não justificam o consumidor continuar refém de um serviço 

que não funciona junto a uma determinada operadora. Nesse sentido, 

reporto-me a portabilidade numérica, que permite ao consumidor trocar de 

operadora sem necessitar substituir seu número antigo, o que evita uma 

série de intempéries que poderiam justificar a vinculação a uma prestadora 

de serviço. Assim, tenho que o Autor não comprovou os fatos 

constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ademais, a 

falha na prestação do serviço de telefonia ou insatisfação do consumidor, 

não é capaz de gerar o dever indenizatório, ao passo que este pode optar 

livremente por outra operadora. Nesta esteira, tenho que o fato relatado 

não causa direito à restituição dos valores nem repetição do indébito visto 

que diante da falha na prestação de serviços a Requerente poderia 

escolher outra dentre as diversas operadoras do mercado. Entretanto, 

quando aos alegados danos morais, verifico que de maneira indevida a 

Requerida suspendeu a linha telefônica da reclamada, causando-lhe uma 

série de transtornos e frustação diante da má prestação de serviço. 

Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à necessidade 

da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora. No tema, 

valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada 

sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos morais são 

lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos 

da sua personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São 

aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na 

jurisprudência, especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido 

no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. 

Dano moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA 

/STJ.(...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.” Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.000,00 (mil reais), se não consegue reverter à situação da parte autora 

ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela 

dor sofrida. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos 

inicial, para CONDENAR a Requerida ao pagamento a título de DANOS 

MORAIS a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, a partir da data da prolação desta sentença e juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso, declaro o 

processo EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários Publique-se. 
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Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO PAULO ILTCHENCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE MORAES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado 

n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte nas 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei n.º 9.099/95, in 

verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo” (...) § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar 

que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo 

Juiz, do pagamento das custas. A eventual justificativa da ausência isenta 

o Requerente apenas no pagamento de custas, sendo a extinção, medida 

que se impõe. “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos consta, com 

arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGO 

EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. P. I. C. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000868-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a parte autora 

insurge-se quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, 

discorrendo que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A 

Reclamada por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR No que 

tange a preliminar de incompetência deste juízo pela suposta necessidade 

de realização de perícia grafotécnica, tenho que razão não assiste a 

Reclamada. Diante da farta documentação apresentada, resta afastada a 

necessidade de produção de tal meio de prova. Passo a análise do mérito. 

É incontroverso nos autos que a parte autora fora negativada por suposto 

débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação 

é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Compulsando os autos verifico 

que os documentos colacionados pela Requerida como os canhotos 

assinados não se referem à assinatura do Requerente, sendo estas 

assinaturas, de terceiros estranhos aos autos. Nesse viés, não resta 

outra alternativa senão reconhecer como indevida a manutenção do nome 

da autora nos cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida 

tomar todas as medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, 

decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou 

sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras 

provas. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos 

autos, restando provada a inserção indevida do nome da autora nos 

órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o 

aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 
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menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001524-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DELAMARIO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA DE OLHOS DR. JEAN RICARDO BURIN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

Opõe o Promovente a presente demanda, visando recebimento de 

montante inicial no importe de R$ 5.470,00 (Cinco mil, quatrocentos e 

setenta reais), por indenização por danos materiais e morais em virtude de 

exame errôneo prescrito pelo Dr. Jean Ricardo Burin. Pois bem. Nesta 

senda é importante ressaltar que a competência do Juízo é um dos 

pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que 

não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes 

os pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. O 

reclamante em sua exordial assevera erro médico em exame 

oftalmológico, porém, para verificação conclusiva de tal fato é necessário 

a realização de perícia, o que vai contra ao permissivo da Lei 9.099/95. 

Neste mesmo sentido é o entendimento, in verbis: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. ERRO MÉDICO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL RECLAMADA. 

CULPA QUE NÃO SE PRESUME. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

PRETENDENDO A AUTORA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM 

RAZÃO DE DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO, IMPERIOSA A PROVA PERICIAL 

OU, NO MÍNIMO, DILAÇÃO PROBATÓRIA ADEQUADA, PARA, A VISTA DO 

PRIMEIRO EXAME REALIZADO, AFERIR O EVENTUAL EFETIVO EQUÍVOCO 

DE DIAGNÓSTICO. Demanda extinta, sem julgamento de mérito, com base 

no art. 267 , IV do CPC . RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71005470653, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 26/05/2015). Somando: 

Ementa: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA 

PLÁSTICA. ERRO MÉDICO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO 

POSSIBILITA UM JULGAMENTO JUSTO E CORRETO. NECESSIDADE DE 

PROVA PERICIAL PARA AFERIR AS QUESTÕES TRAZIDAS PELAS 

PARTES. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005985080, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 23/06/2016). No caso em tela 

emerge a necessidade de se apurar os fatos narrados por meio de 

perícia. Logo, temos a incompetência absoluta deste juízo especializado, o 

que pode ser declarado de ofício, tendo em vista que se trata de matéria 

de ordem pública, nos termos do art. 64 e 337, § 5º, do Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, com fulcro no artigo 51, inciso II da Lei 

9.099/95, DECLARO EXTINO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

pela flagrante incompetência deste Juizado para processar e julgar a 

presente demanda. Ante a extinção sem mérito, REVOGO EVENTUAL 

LIMINAR PROFERIDA nos autos. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012803-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta telas do seu sistema interno com registros e informações além 

de contratos com assinatura idêntica à da parte Autora, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Insta salientar que é ônus do 

consumidor ao assinar contratos de prestação de serviços se atentar ao 

menos ao o que está sendo contratado, sendo que, diante de suposta 

insatisfação, possui o direito de cancelar aquilo que eventualmente 

contratou. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir as provas. Nesse 

sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) “Ex Positis”, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte 

Autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, 

o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009794-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RAMOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) “Ex Positis”, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em 

favor da parte Autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012774-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR JOSE DAMBROS (REQUERIDO)

FRANCISCO DA LUZ DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO em relação ao Requerido não citado, FRANCISCO 

DA LUZ DE SOUZA SILVA. Spbre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA formulada em 

relação ao Requerido FRANCISCO DA LUZ DE SOUZA SILVA. Passo a 

análise do mérito em face do Requerido GILMAR JOSE DAMBROS. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA objetivando o recebimento do débito 

representado pelo cheque incluso nos autos. Observa-se, que, apesar de 

devidamente citada e intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato 

(audiência conciliatória), o que importa na presunção de veracidade dos 

fatos alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o 

artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os 

documentos acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela 

parte requerente. A Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: 

“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. 

Portanto, DECLARO a REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 

da Lei 9.099/95, uma vez que não compareceu à audiência de conciliação 

designada mesmo intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade 

dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. Todavia, 

apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o julgamento da 

lide, conforme se verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si 

só, não implica na procedência total do pedido, pois se trata de presunção 

relativa. É entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, 

não conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento 

do magistrado e levando-se em consideração a prova documental 

carreada aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. 

No que tange a atualização dos valores, o Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) definiu que a correção monetária para a cobrança de cheques 

incide desde a data de emissão do documento. Já os juros de mora devem 

ser contados a partir da primeira apresentação do cheque à instituição 

financeira. (Resp. 1.556.834). “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, condenando a Reclamada a pagar à parte autora a quantia descrita 

na cártula que embasa a presente ação, no montante de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), corrigida monetariamente a partir da emissão do título e, 

acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a apresentação do título 

para pagamento (Resp. 1.556.834). Nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a 

reclamante para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 167937 Nr: 2812-70.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILLEY RENNER CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824-B, RODRIGO LUIZ MARTINS - OAB:8981/MT, RONEY 

SANDRO CUNHA - OAB:5030/MT

 Vistos,

 O Ministério Público Estadual, no uso de suas atribuições institucionais, 

denunciou RILLEY RENNER CUNHA, devidamente qualificado nos autos, 

dando-o como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil), 

c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que “no dia 10/12/2011, por volta das 19h30min, na 

Rua das Tamareiras, nº 633, Bairro Jardim Botânico, nesta cidade e 

comarca de Sinop/MT, o denunciado RILLEY RENNER CUNHA, agindo com 

manifesto animus necandi, impelido por motivo fútil, desferiu golpes com 

instrumento perfurocortante contra a vítima Claudinei Lopes Rodrigues, 

provocando neste os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de 

delito (fls. 20/22), só não causando-lhe a morte por circunstâncias alheias 
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a sua vontade. (SIC – fls. 02/03)”.

A denúncia, acompanhada do rol de testemunhas bem como do inquérito 

policial, foi recebida em 11/05/2012 (fl. 82).

Citado, o réu compareceu, por meio de seu causídico constituído (fl. 87) e 

apresentou a resposta à acusação às fls. 85/86.

 Durante a instrução foram ouvidas a vítima, 02 (duas) testemunhas, bem 

como se procedeu ao interrogatório do réu.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais por memoriais 

pugnando pela pronúncia do acusado (fls. 218/224).

A seu turno, a Defesa do acusado requereu a impronúncia e, 

subsidiariamente, a desclassificação da conduta atribuída ao acusado 

para lesões corporais (fls.234/239).

É o relatório.

Fundamente e decido.

Trata-se de ação penal em que se imputa ao acusado RILLEY RENNER 

CUNHA o crime insculpido no artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), c.c. 

art. 14, II, ambos do Código Penal.

O art. 413 do Código de Processo Penal estabelece que o Juiz pronunciará 

o réu quando se convencer da existência do delito e houver indícios de 

ser ele o seu autor.

Na decisão de pronúncia é vedada ao Juiz a análise aprofundada do 

mérito da questão, tendo em vista ser atribuição dos integrantes do 

Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal Popular do Júri julgar, por força 

de preceito constitucional.

Não obstante essa vedação, a fundamentação é indispensável, conforme 

preceitua o mesmo dispositivo, daí a circunstância de discorrer sobre os 

elementos contidos nos autos.

Da materialidade e autoria delitiva.

A materialidade do delito está comprovada pelo Boletim de Ocorrência à fl. 

04, laudo pericial de fl. 20/22, mapa topográfico de fls. 23 e ficha de 

internação hospitalar de fls. 25/74, bem como pelos depoimentos 

prestados pela vítima e testemunhas.

 Os indícios de autoria, de igual forma, se encontram suficientemente 

permeados nos autos. Senão vejamos.

A vítima Claudinei Lopes Rodrigues, ao ser ouvido em Juízo, relatou que o 

acusado era ex-convivente da namorada do declarante na época, de 

nome Daiane, sendo que, no dia dos fatos, Daiane havia pedido para que o 

acusado levasse uma mesa e cadeira até a casa daquela. Em seguida, no 

momento em que o acusado chegou ao local, Daiane estava dentro da 

residência e o depoente encontrava-se ao lado de fora, momento em que 

o acusado entrou e requisitou a presença de Daiane, porém, esta não quis 

atendê-lo, ocasião em que, segundo o declarante, o acusado retornou 

nervoso dizendo que iria matá-lo. Após, o depoente disse que saiu 

correndo da casa e o acusado lhe golpeou duas vezes no tórax 

esquerdo. Afirmou que em virtude das lesões ficou internado por 

aproximadamente 15 dias. Relatou que manteve o relacionamento com 

Daiane por mais quatro meses após o fato, entretanto se separaram. 

Indagado o que o acusado teria ido fazer na residência na primeira vez em 

que foi até o local, o declarante disse que aquele teria ido visitar seu filho 

com Daiane. Informou que a criança nunca chamou o declarante de “pai” e 

negou que tivesse instruído a criança a lhe chamar de “pai”. Questionado 

se teria uma arma de fogo consigo ou no veículo, o declarante negou e 

disse que foi atingido pelo acusado no portão da residência, sendo que o 

acusado já retornou de dentro da residência munido com o canivete. 

Declarou que não sabia declinar um motivo para o acusado ter realizado o 

ato, mas acredita ter sido por ciúmes de Daiane. Informou que Daiane e o 

acusado já estavam separados há dois anos na época dos fatos e alegou 

que não possuía contato com o acusado, sendo a segunda vez que o teria 

visto.

 Por sua vez, a testemunha Sandra Maria Frizon, em sua oitiva judicial, 

declarou que a vítima Claudinei era namorado de sua filha, Daiane, na 

época dos fatos, e ainda que esta possuía um filho com o acusado Rilley. 

Afirmou, ainda, que a criança chamou a vítima de “pai” e que o acusado 

não gostou, dizendo em seguida que a criança teria “muitos pais” naquele 

lugar. Declarou que, quando o acusado retornou, quis ter uma conversa 

com Daiane, de modo que, disse àquela que não gostaria que a criança 

chamasse a vítima de “pai” e Daiane respondeu que não era ela quem teria 

ensinado a criança a dizer aquilo, tendo sido a vítima. Em seguida, o 

acusado declarou que iria conversar com a vítima e, segundo a depoente, 

instantes depois já avistou os dois correndo e logo em seguida, a vítima 

machucada e ensanguentada. Indagada de como era o relacionamento da 

filha da depoente com o acusado, esta declarou que era normal e que ele 

não era nervoso, mas que Daiane uma vez lhe confidenciou que o 

acusado a teria ameaçado. Questionada por que achava que a vítima teria 

ensinado a criança a lhe chamar de pai, esta disse que poderia ser porque 

a vítima gostava da criança como se fosse seu filho, mas não sabia 

afirmar com certeza. Questionada se alguma vez a vítima teria perseguido 

Daiane, a declarante afirmou que sim, após os fatos, a vítima teria 

perseguido Daiane na cidade de Goiânia, sendo que estava disfarçado, 

usando uma peruca. Questionada se o acusado parou de desferir os 

golpes na vítima voluntariamente ou se alguém foi separar o acusado e a 

vítima, a depoente relatou que o esposo dela separou os dois, pois 

percebeu que a vítima estava lesionada.

 Daiane Frizon, ouvida em Juízo, declarou que, no dia dos fatos, pediu que 

o acusado fosse até à sua residência para levar umas mesas e cadeiras, 

sendo que assim o fez. A declarante afirmou que não estava em casa 

quando o acusado chegou, porém, disse que quando este chegou ao 

local, o filho do casal chamou a vítima de “pai”, situação que deixou o 

acusado muito nervoso. Ato contínuo, o acusado telefonou para a 

declarante dizendo que gostaria de conversar com esta acerca da 

situação, de modo que foi à residência da declarante, a questionando 

porquê a criança havia chamado a vítima de “pai”, sendo que a declarante 

informou ao acusado que a vítima havia induzido a criança a tal ato. 

Informou que, após saber disso, o acusado e a vítima travaram uma luta 

corporal e o acusado desferiu golpes de canivete na vítima. Indagada se a 

vítima agrediu o acusado, a declarante afirmou não ter visto e esclareceu 

que somente viu os dois brigando e depois, a vítima lesionada. 

Questionada há quanto tempo estava separada do acusado, a depoente 

afirmou que há, aproximadamente, quatro meses e namorava a vítima há 

um mês. Indagada se teve contato com o acusado após os fatos, afirmou 

que sim, pois tinham um filho juntos e chegaram a reatar o relacionamento 

após os fatos. Questionada se depois dos fatos teve algum problema com 

o acusado, respondeu negativamente. Indagada se a criança chamava a 

vítima de “pai”, a declarante afirmou que a vítima teria ensinado a criança a 

chamá-lo de “pai”, pois ficava muito tempo cuidando dela. Indagada se 

teria visto a vítima ou o acusado munidos com arma alguma vez, a 

declarante confirmou ter visto o acusado com o canivete outra vez, bem 

como a vítima já teria lhe mostrado uma arma de fogo que possuía, no 

momento em que a depoente manifestou o desejo de terminar o 

relacionamento com a vítima.

 O acusado RILLEY RENNER CUNHA, em seu interrogatório judicial, aduziu 

que os fatos foram um acidente e que somente depois pode refletir e ter 

consciência do que havia acontecido. Relatou que, no dia dos fatos 

Daiane, sua ex-convivente, lhe pediu que levasse umas mesas e cadeiras 

até a casa desta, sendo que assim o fez. Chegando ao local, encontrou 

sua ex-sogra, o esposo desta e seu filho, que lhe disse: “pai, olha, esse é 

o meu outro pai”. Após isso, o interrogando e seu filho saíram e logo 

retornaram, ocasião em que o interrogando disse que gostaria de 

conversar com Daiane, sobre os fatos. Ato contínuo, segundo o 

interrogando, este indagou a Daiane por que seu filho estava chamando a 

vítima de “pai”, de modo que aquela informou que seria a vítima quem teria 

induzido a criança a lhe chamar de “pai”. Alegou que saiu de dentro da 

residência com o intuito de conversar com a vítima, mas esta havia saído 

do local, momento em que o interrogando pensou que a vítima teria saído 

para buscar uma arma de fogo. Poucos minutos após, a vítima retornou e 

o fato aconteceu, sendo que o interrogando não precisou mais detalhes. 

Disse que, em seguida, foi embora. Indagado se a vítima foi ao hospital, o 

interrogando respondeu afirmativamente. Questionado quantos golpes 

havia desferido na vítima, o interrogando afirmou que foram dois golpes de 

canivete e que travou uma luta corporal com a vítima. Quando questionado 

se havia ingerido bebida alcoólica, o interrogando negou e perguntado se 

a vítima estava embriagada, disse apenas que estava ocorrendo um 

churrasco na casa de Daiane. Alegou que pensou que a vítima teria saído 

para buscar uma arma de fogo, pois teria ouvido que ele era uma pessoa 

violenta e trabalhava em fazenda. Indagado se tinha intenção de matar a 

vítima, respondeu que não e que já a conhecia, de modo que, se quisesse, 

possuía meios para matar a vítima.

 À vista do exposto, dessume-se das provas amealhadas durante a 

instrução processual que os indícios de autoria restaram demonstrados, 

sendo a pronúncia para julgamento perante o Tribunal do Júri a medida 

cabível.

Ademais, em que pese os argumentos da Defesa do acusado, no sentido 

de que não há indícios nos autos de que ele tenha agido com animus 

necandi, verifico que não merece prosperar, ao menos por ora.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 440 de 508



Em seus memoriais, a Defesa do acusado postulou pela desclassificação 

do crime imputado ao acusado para o de lesão corporal. No entanto, em 

que pesem os judiciosos argumentos da Defesa, as provas constantes 

dos autos não demonstram, com a clareza necessária para uma 

desclassificação, que o réu desistiu voluntariamente em seu intento 

criminoso.

Extrai-se dos autos que há indícios de que no dia do fato, o acusado se 

dirigiu à residência de sua ex-convivente, Daiane, para visitar o filho de 

ambos, momento em que a criança teria falado: “olha pai, esse é meu outro 

pai!” e apontado para a vítima, namorado de Daiane, à época dos fatos. Em 

seguida, o acusado saiu com a criança e, no momento em que retornou, 

quis conversar com Daiane a respeito do fato de seu filho ter chamado a 

vítima de “pai”, posto que teria ficado magoado com a situação e pediu 

explicações à mãe da criança. Segundo consta, Daiane alegou que a 

vítima teria ensinado a criança a lhe chamar de “pai”, de modo que o 

acusado, em tese, teria ficado muito nervoso com a situação e, 

supostamente, tendo saído de dentro da residência à procura da vítima, 

que se encontrava nas dependências da casa. Em seguida, o acusado e a 

vítima travaram uma luta corporal, sendo que o acusado, em tese, desferiu 

dois golpes com uma faca, do tipo canivete, no tórax esquerdo da vítima, 

tendo sido contido por um terceiro, possivelmente o pai de Daiane, no 

momento em que este viu a vítima ferida. Na sequência, o acusado saiu do 

local e a vítima foi socorrida pelas pessoas presentes na residência.

 Deste modo, não há que se falar, nesse momento, em certeza quanto à 

desistência voluntária arguida pelo acusado, de modo que tal questão 

deverá ser dirimida no Plenário do Tribunal do Júri.

No que tange à circunstância qualificadora descrita na denúncia, referente 

à futilidade pela qual o delito foi praticado, verifica-se que esta não pode 

ser afastada neste momento dos autos. Neste ponto, há indícios de que o 

acusado iniciou uma discussão e travou uma luta corporal com a vítima, 

em razão de ter ouvido seu filho infante chamar a vítima de “pai”, ocasião 

em que, supostamente, ficou nervoso e desferiu os golpes de canivete na 

vítima.

 Sendo assim, há indícios da configuração da qualificadora descrita no 

inciso II, do art. 121, Código Penal, a qual, portanto, deve ser submetida à 

apreciação do Tribunal Popular.

Por conseguinte, o único caminho é a submissão do acusado ao Juízo 

competente, a fim de que este possa examinar todos os fatos e emitir juízo 

de certeza sobre a referida autoria, com esteio na competência acometida 

ao Egrégio Tribunal do Júri, pelo art. 5°, XXXVIII, "d", da Constituição 

Federal. Neste sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

 PROCESSUAL PENAL - RECURSO ESPECIAL - ART. 121, § 2º, IV DO CP - 

REEXAME E REVALORAÇÃO DE PROVAS - pronúncia - 'IN DUBIO PRO 

SOCIETATE'. I - (...). II - Em se tratando de crime afeto à competência do 

Tribunal do Júri, o julgamento pelo Tribunal Popular só pode deixar de 

ocorrer, provada a materialidade, caso se verifique ser despropositada a 

acusação, porquanto aqui vigora o princípio 'in dubio pro societate' 

(Precedentes). III - Na hipótese vertente, o v. acórdão atacado, ao 

confirmar a r. decisão que havia impronunciado o recorrido, não 

evidenciou ser abusiva e despropositada a acusação. Desse modo, 

configurada a dúvida sobre a participação do recorrido nos fatos em 

apuração, deve-se levar a solução da causa ao Tribunal Popular, 

constitucionalmente encarregado desta missão ('ex vi' art. 5º, inciso 

XXXVIII, da CF). Recurso especial provido. (RESP. 878.334-DF - 5ª T. - Rel. 

Min. Felix Fischer - DJU 26.02.2007 - P. 639). [Grifei].

CRIMINAL. HC - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - 

MERO JUÍZO DE SUSPEITA - LEGALIDADE DO 'DECISUM'. Somente quando 

evidente a inexistência de crime ou a ausência de indícios de autoria - em 

decorrência de circunstâncias demonstradas de plano e estreme de 

dúvidas - pode o julgador julgar improcedente a pretensão punitiva, 

impronunciando o réu, sendo que eventuais dúvidas sobre tais 

circunstâncias deverão ser dirimidas apenas pelo Tribunal do Júri. A 

exposição, pelo Julgador monocrático, de consistente suspeita jurídica da 

existência do delito, assim como da possível participação do paciente no 

mesmo, com base nos indícios dos autos, já legitima a sentença de 

pronúncia. Ordem denegada. (HC 21.465-SP - 5ª T. - Rel. Min. Gilson Dipp - 

DJU 10.03.2003 - P. 258).

Assim, existindo indícios de que o crime fora perpetrado por motivo fútil, a 

qualificadora em comento deve ser submetida à apreciação do Tribunal do 

Júri.

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO o réu RILLEY RENNER CUNHA, como incurso no artigo 121, § 

2°, inciso II (motivo fútil) c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a 

fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta 

Comarca.

Tendo em vista que continuam ausentes os requisitos ensejadores da 

prisão preventiva, faculto ao acusado recorrer em liberdade.

Intimem-se, nos termos do art. 420 do CPP.

Ocorrendo a preclusão pro judicato, abra-se vistas às partes para os fins 

do art. 422 do CPP.

 Após, voltem os autos conclusos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 321944 Nr: 4298-80.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE CARVALHO LIMA, MATEUS VICTOR 

CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN WALTER DENIER 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:11754/MT

 (...) Destarte, indefiro o pedido da Defesa de fls. 96/98, porém faculto a 

indicação extratemporânea de testemunhas, no prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias. No mais, expeça-se o necessário para a realização da 

audiência outrora designada nos autos. No caso de arrolamento de novas 

testemunhas pela nova Defesa do réu, expeça-se o necessário para 

intimá-las. Cientifique o Parquet. Registre no sistema Apolo o novo 

causídico constituído pelo réu, intimando-o, via DJE, da presente decisão. 

Em tempo, cumpra-se a decisão que determinou o desmembramento do 

feito em relação ao réu Mateus Victor Carvalho Silva.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319973 Nr: 3034-28.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAILSON MARQUES MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DOMINGOS COTRIM - 

OAB:22819/MT, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21.747-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ISMAEL DOS 

SANTOS, para devolução dos autos nº 3034-28.2018.811.0015, Protocolo 

319973, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 150501 Nr: 11623-87.2010.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, FABIO ROGÉRIO MARÇAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BACHIEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIRALDO BORGES CAMPOS 

- OAB:2687, EDER JOSE AZEVEDO - OAB:9982-B/MT, JAYME 

RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR - OAB:MT - 3735/O

 Código n° 150501

Vistos,

Outrossim, considerando o teor do ofício n° 063/2018-1ªPROJUS/CRIMINAL 

de fl. retro, verifico que resta prejudicada a realização da Sessão de 

Julgamento outrora aprazada, uma vez que, o representante do Ministério 

Público estará participando da implantação do “Projeto Remissão Cidadã” 

que realizar-se-á na cidade de Ribeirão Cascalheira/MT.

 Dessa forma, redesigno a Sessão de Julgamento para o dia 18/09/2018 

às 08h30min.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 327023 Nr: 7677-29.2018.811.0015

 AÇÃO:  Re laxamen to  de  P r i são ->L ibe rdade ->Med idas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RUDIMAR JOSE PEREIRA DE MOURA, RODRIGO 

ELICHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON ALVES CAMPOS - 

OAB:19448-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vale registrar que as prisões encontram-se fundamentadas na garantia 

da ordem pública, diante da gravidade do delito e do modus operandi 

desempenhado na execução do crime, uma vez que há indícios de que os 

autuados se uniram previamente, possuindo cada qual uma função 

específica para a consumação do delito. Cabe registrar, ainda, que, neste 

momento, não vislumbro a ilegalidade da prova produzida no APF em 

apenso, mas especificamente no que tange ao CD contento a gravação 

ambiental realizada pela autoridade policial, no qual o coautor do delito 

Jhonatan Pereira Julio confessa a execução do delito e delata a 

participação dos indiciados, pois se extrai das imagens que a autoridade 

policial em nenhum momento constrange Jhonatan a relatar os fatos, o 

qual se mostra bem à vontade em expô-los, se preocupado apenas no que 

tange as represálias que irá sofrer dos mandantes do delito. Ademais, a 

gravação ambiental constante no APF não se trata de gravação de 

conversa alheia, pois foi realizada por um dos interlocutores sem o 

conhecimento do outro, não devendo ser tida como ilícita, haja vista que a 

situação não envolve fundamentalmente a inviolabilidade das 

comunicações, mas a proteção da privacidade do indivíduo, que não é um 

direito absoluto, devendo ser cedido diante do interesse público e social. A 

propósito: Por fim, o fato dos indiciados possuírem atributos pessoais 

favoráveis não tem o condão de lhes conferir o direito à liberdade quando 

presentes as circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar, 

conforme pacífico entendimento dos Tribunais Superiores. Posto isso, em 

consonância com o parecer do Ministério Público, e por não ter ocorrido 

fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO os pleitos formulados por Rodrigo 

Elicher e Rudimar José Pereira de Moura.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 327557 Nr: 7955-30.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JERRY ADRIANO SILVESTRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - 

OAB:24352/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público, e por 

não ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito formulado por 

Jerry Adriano Silvestre da Silva.Notifique-se o Ministério Público.Intime-se 

o acusado, por intermédio de seu advogado.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Sinop, 30 de maio de 2018.Rosângela Zacarkim dos Santos 

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273598 Nr: 12015-17.2016.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI FINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLAUDINEIA 

FERNANDA JORGE SALOMÃO, para devolução dos autos nº 

12015-17.2016.811.0015, Protocolo 273598, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

3º Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 174910 Nr: 10438-43.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 10438-43.2012.811.0015 Código: 174910 Vlr Causa: R$ 0,00 

Tipo: Crime

Espécie: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

Polo Ativo: MINISTÉRIO PÚBLICO

Polo Passivo: ANDRE APARECIDO DE OLIVEIRA

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s):

ANDRE APARECIDO DE OLIVEIRA (Réu(s)), Cpf: 03201174130, Rg: 

2114319-6, Filiação: José de Oliveira

Soares e Alzira Cavalheiro da Paixão, data de nascimento: 12/10/1991, 

brasileiro(a), natural de Barra do

Bugres-MT, solteiro(a), serv. pedreiro, faz"bicos"/autonomo, Telefone 66 

9959-1694, Endereço: Rua Elisa

Bortolozo Luciano, 1835- Boa Esperança, Cidade: Sinop-MT, CEP: 

78550000, Complemento: Atualmente em

lugar incerto e não sabido.

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REEDUCANDO ANDRE APARECIDO DE 

OLIVEIRA PARA QUE SE

FAÇA PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA PARA A 

DATA DE 11 DE

JUNHO DE 2018, ÀS 13H00MIN.

Despacho/Decisão: 8- Diante do exposto, em razão do não preenchimento 

de um dos requisitos

exigido pelo artigo 1º, XVI do Decreto Presidencial n. 7.873/2012, tendo em 

vista que não

comprovou depósito em juízo do valor correspondente ao prejuízo 

causado à vítima nem

incapacidade financeira, INDEFIRO o pedido de indulto, formulado pelo 

reeducando ANDRÉ

APARECIDO DE OLIVEIRA, por meio da Defensora Pública em seu petitório 

de fls. 228/229.9- Por

outro lado, defiro o requerido pela defesa no item III devendo o Sr. Gestor 

elaborar cálculo de

prescrição da pretensão executória referente à condenação objeto da 

guia de fl. 75, observabndo o

teor do v. acórdão de fls. 232/252vº. 10- Passando adiante, considerando 

que o reeducando,

aparentemente, abandonou o cumprimento da pena e praticou novo crime 

no curso da execução,

em observância ao disposto no artigo 118, § 2º da LEP e, atento ao 

princípio do contraditório e

ampla defesa, designo a audiência de justificação para o dia 11 de junho 

de 2018, às 13h00min. 11-

Tendo em vista que o reeducando André Aparecido de Oliveira não foi 

encontrado nos endereços

indicados nos autos, determino seja ele intimado por edital, com prazo de 

15 (quinze) dias. 12-

Expeça-se edital de intimação ao reeducando, observando o disposto no 

artigo 366, parágrafo único

do Código de Processo Penal, com a finalidade de intimar o reeducando 

André Aparecido de

Oliveira para que compareça na data e horário da audiência perante este 

Juízo.13- Cientifiquem-se

o Promotor de Justiça e à defesa, acerca da audiência designada.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,

MARIA ELIRA FLORES DE OLIVEIRA, digitei.

Sinop, 30 de maio de 2018

Cristiano Ribas Bonete

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.686/CNGC
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 91825 Nr: 9147-81.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON CERQUEIRA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Vistos etc. 1) Diante do que ficou grafado acima, marco o dia 23 de Julho, 

p.f., às 13h15min, como nova data e horário para a oitiva da testemunha 

Noeli de Oliveira, devendo o cartório expedir mandado de intimação para o 

Advogado e 2) Saíram intimados a testemunha e o Promotor de Justiça. 

Nada mais havendo para constar, determinou o MM. Juiz o encerramento 

da presente Ata de Audiência, a qual foi por mim ____________ (Walter 

Oliveira Borges Junior, Assistente digitador designado para os trabalhos 

de audiência) digitada, a qual vai devidamente lida e assinada pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 251136 Nr: 18878-23.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELAINE DA SILVA 

BARBOSA DE LIMA - OAB:16.619/O-MT

 Vistos.

1 - Considerando que a audiência anteriormente aprazada não se realizará 

em razão do teor da Portaria de n. 678/2017-PRES, (fl. 95), a qual declarou 

o dia 28/03/2018 como ponto facultativo, designo o dia 20 de junho de 

2018, às 15h15min, como nova data e horário para a realização da 

solenidade.

2 - Cientifiquem-se o Dr. Promotor de Justiça e a defesa acerca da 

audiência, bem como intime-se o reeducando para comparecer à 

solenidade.

3- Prossiga-se, com urgência, no cumprimento do que foi determinado na 

deliberação judicial proferida em 14.12.2017, acostada à fl. 92, em 

especial o contido nos itens "4".

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 320389 Nr: 3349-56.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMÁRIO BEZERRA SILVA, VANDERLEI 

MARCILIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES CARASSA - 

OAB:MT-20.715, EVALDO INÁCIO DELGADO - OAB:3742/RO

 Vistos em correição.

Cuidando-se de processo com réu preso, visando evitar ainda mais o 

retardamento da prestação jurisdicional, acolho as razões esposadas pelo 

Ministério Público em 29.5.2018 (fls. 38/55) e determino a repetição do ato 

(inquirição das testemunhas Rone Braz Santos Silva e Raphael Guimarães 

de Oliveira), em audiência a ser realizada aos 06.6.2018 (quarta-feira), às 

13:45 horas.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 306235 Nr: 12410-72.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL SILVA TABISZ, DEIVES DANIEL 

GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

FABRÍCIO ALMEIDA FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 Vistos em correição.

Diante do teor da certidão de que não foram cumpridos os atos pela 

escrivã da 1ª Vara Criminal desta comarca, lavrada pela técnica judiciária 

Viviane de Oliveira Moliani em 02.5.2018 (f. 138), redesigno a audiência de 

instrução para 05.6.2018 (terça-feira), às 15:30 horas.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 326309 Nr: 7244-25.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO IVO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 Vistos em correição.

Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência de interrogatório 

do réu Janio Ivo de Jesus para 11.6.2018 (segunda-feira) às 16:30 horas, 

devendo ser requisitado à diretoria da penitenciária local, mercê do art. 

1.388 da CNGCGJ/MT.

Comunique-se ao Juízo de origem e intimem-se o Ministério Público e a 

advogada do réu preso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 326330 Nr: 7262-46.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:12613-B/MT

 Vistos em correição.

Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência de inquirição das 

testemunhas SD PM Cláudio Batista Leal e SD PM José Paulo Silva Souza 

para 07.8.2018 (terça-feira) às 16:30.

Observe-se-e cumpra-se o disposto ao art. 221, § 2º, do CPP e 

comunique-se ao Juízo de origem.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 322317 Nr: 4544-76.2018.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA CIVIL DE SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIMAR DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Vistos em correição.

Considerando que já foi distribuída a competente Ação Penal Pública (Cód. 

325096), para apuração dos fatos narrados no presente Auto de Prisão 

em Flagrante, traslade-se os originais do termo de audiência de custódia, 

mídia digital e mandado de prisão (fls. 46/51) para os autos da respectiva 

ação penal, mediante substituição por cópias.

Com relação ao pedido de relaxamento de prisão ou substituição por 

prisão domiciliar, formulados pela indiciada em 03.4.2018 (fls. 53/55), 

constata-se que a matéria já foi exaurida pela Segunda Câmara Criminal do 

e. TJMT, no julgamento do HC nº 1003491-88.2018.8.11.0000, onde restou 

assentado que “eventuais irregularidades no Auto de Prisão em Flagrante 

delito ficam superadas se homologado e convertido em prisão preventiva” 

e que “se enquadra a paciente nas situações excepcionais, em que se 

permite a prisão preventiva, apesar de ter filha com idade inferior a doze 

anos” [sic].

Diante disso, em consonância com o parecer do Ministério Público (f. 91), 

indefiro os pedidos formulados pela indiciada em 03.4.2018 (fls. 53/55), 

mantendo a segregação cautelar e determinando o arquivamento dos 

autos.
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Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 299496 Nr: 8107-15.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE LIMA ROCHA, WESLEY MANOEL 

DE MIRANDA, MAICON HENRIQUE MIRANDA DAMACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21.747-MT, ISMAEL DOS SANTOS - 

OAB:Nº 21.747/O

 Certifico conforme autorizado pelo artigo 1.686 da CNGCGJ/MT e 

Provimento 052/07–CGJ/MT, que INTIMO o (a) advogado(a) do(a) 

requerido(a), para que no prazo de 05 (cinco) dias, comprove nos autos a 

propriedade do veículo, para a expedição dos respectivos mandado e 

termo de restituição de bem apreendido.

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003007-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UALACE TORQUATO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0007341S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA LIGIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Considerando as circunstâncias e os fatos narrados no pedido inicial, 

os quais não fornecem elementos suficientes para a concessão do pleito 

liminar, visando ainda evitar reiteradas mudanças bruscas da situação 

fática consolidada a surtir grandiosos efeitos na vida pessoal dos 

menores em mero juízo sumário de cognição, postergo a análise do pedido 

para depois de produzida a perícia técnica. III– Assim, dentro do poder 

geral de cautela, previsto no art. 297 do CPC, determino a realização de 

Estudo Psicológico e Social no domicílio do requerente e da parte 

requerida, sem prévio aviso, consoante o artigo 167 do ECA, aferindo as 

condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas, sociais e psicológicas 

para criação e educação da criança. Em laudo circunstanciado. Prazo dez 

(10) dias. IV- Cite-se a requerida, no endereço constante na inicial, 

intimando-a, no mesmo ato, para audiência de conciliação que designo 

para o dia 13/06/2018, às 16:00 horas, nos termos do art. 695, do 

CPC/2015. Intime(m)-se. V- Arbitro os alimentos provisórios no valor de 

41,92% do salário mínimo, devidos a partir da citação, devendo ser pago, 

todo dia 10 de cada mês, e creditado na conta indicada nos autos em 

nome da genitora da(o) menor (Lei n.º 5.478/68, artigo 4º). VI- Saliento que 

o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência 

e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado 

ao requerido o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 

695, §1º, do CPC/2015). VII- Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, do art. 334, do CPC/2015. VIII- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. IX- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. X- Notifique-se o 

Ministério Público. XI- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002911-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLY LIMA DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI DE ARRUDA NETO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Arbitro os alimentos provisórios no valor de 50% do salário mínimo, 

devidos a partir da citação, devendo ser pago todo dia 10 de cada mês e 

creditado na conta corrente a ser aberta em nome da genitora das 

menores (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 

das menores, 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 14/06/2018, às 14:00 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.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003625-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS OAB - MT18062/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. C. (RÉU)

 

Vistos. I- Verifico que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos 

nos artigos 292 do CPC. II- Dessa forma, faculto à parte autora a emenda 

da inicial, devendo, para tanto, adequar o valor da causa, base forte no 

artigo 292, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como regularizar 

sua representação, já que a advogada que subscreve o pedido não tem 

poderes para tal, vez que não consta do rol de advogados no documento 

de id. 13057045. III- Intime-se para cumprimento no prazo de 15 (quinze) 

dias, em conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena de 

indeferimento. IV- Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004044-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. S. (AUTOR)

F. L. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. C. (RÉU)

Outros Interessados:

I. L. D. S. (REPRESENTADO)

 

Vistos. Trata-se de ação de ALIMENTOS em que L. L. s. e F. L. s., 

representados por Ivani Lima da Silva promovem em face de Silvio Souza 

Cunha. Em consulta ao Sistema Apolo, verifico que tramita perante a Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta 

comarca, Medida Protetiva nº 4678-45.2018.811.0002, envolvendo as 

mesmas partes deste feito. É o relatório. Decido. Imperioso ressaltar 

inicialmente que, havendo relatos de violência doméstica ou procedimento 

para sua apuração, o Juízo da Vara de Família torna-se incompetente para 

apreciação de demandas que com elas correlacionem, cuja competência é 

da Vara Especializada de Violência Doméstica. Assim sendo, deve este 

processo ser remetido àquele Juízo, que detém competência absoluta para 
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analisar a questão posta em debate, consoante decidiu o e. Tribunal de 

Justiça deste Estado, verbis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA – MEDIDA 

PROTETIVA EXTINTA JUNTO À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – NATUREZA CÍVEL – 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES – CONFLITO PROCEDENTE. Arquivada a medida protetiva que 

envolvia as mesmas partes, cessa a causa autorizadora da modificação 

da competência para processar e julgar a demanda de reconhecimento e 

dissolução de união estável c/c guarda, que em razão da sua natureza 

civil deve ser processada perante o Juízo da Vara Especializada de 

Família e Sucessões. (CC 96230/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/09/2015, Publicado no 

DJE 10/09/2015). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE 

DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS, GUARDA DE MENOR E PARTILHA DE BENS – 

RELATOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER–REQUERIMENTO DE 

MEDIDA PROTETIVA – SITUAÇÃO DE RISCO DA AUTORA EVIDENCIADA – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. A Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher tem competência para processar e julgar Ação 

de Divórcio c/c Alimentos, Guarda de Menor e Partilha de Bens quando 

existente relato de agressão e requerimento de medida protetiva de 

urgência. O objetivo da Lei nº 11.340/2006 é proteger integral e 

ininterruptamente a mulher que sofre algum tipo de agressão ou e violência 

no âmbito doméstico de modo a prevenir nova ocorrência. (CC 

171702/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015) Assim, não há duvidas que, no 

caso dos autos, a discussão acerca dos alimentos, deve se processar 

perante a Vara de Violência Doméstica desta Comarca. Ante o exposto, 

remeta-se o feito àquele Juízo, com as cautelas de estilo, eis que 

absolutamente competente para análise do pedido. Intimem-se. Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008495-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA TAVARES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO DIAS BERNARDO (REQUERIDO)

 

Vistos. I- Verifico que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos 

nos artigos 105 e 287 do CPC. II- Dessa forma, faculto à parte autora a 

emenda da inicial, sanando as irregularidades, devendo juntar procuração 

outorgada, acrescentando seu endereço eletrônico, e, caso integre 

sociedade de advogados, deverá indicar o nome desta, com o respectivo 

numero de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço 

completo e, inclusive, adequando os poderes, separando os relativos à 

cláusula específica, conforme estabelecem os artigos 105, §3º e 287 do 

NCPC. Ademais, deverá substituir os documentos ilegíveis por cópias 

legíveis. No prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o artigo 321 

do CPC, sob pena de indeferimento. III- Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003187-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. F. (AUTOR)

Y. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB - MT0015910A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Os alimentos, ao serem fixados devem respeitar ao binômio 

possibilidade x necessidade, procurando dividir a responsabilidade entre 

os genitores, de acordo com as necessidades da menor e as 

possibilidades dos pais e, considerando inexistir provas dos rendimentos 

auferidos pelo requerido, Arbitro os alimentos provisórios no valor de 30% 

(trinta por cento) do SALÁRIO MÍNIMO, devidos a partir da citação, 

devendo ser pago, todo dia 10 de cada mês, diretamente à representante 

legal do(a) autor(a) ou depositado na conta bancária constante dos autos 

(Lei n.º 5.478/68, artigo 4º). III- Cite-se o requerido, no endereço constante 

na inicial, intimando-o, no mesmo ato, para audiência de 

conciliação/mediação que designo para o dia 19/6/2018, às 14h30min 

(horário oficial de MT), nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. 

IV- 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). V- Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC/2015. VI- 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. VII- Oficie-se, à despeito das determinações acima, ao INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social-, requisitando, no prazo de 5 (cinco), 

informações sobre eventuais benefícios percebidos pelo requerido. 

Sobrevindo resposta, volte-me concluso. VIII- Remetam-se os autos para 

elaboração do estudo social que o caso requer, devendo o laudo vir aos 

autos no prazo de 10 (dez) dias. IX- Concedo os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. 

X- Notifique-se o representante do Ministério Público. XI- Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003923-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON SERGIO NUNES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORRAINE MARIA BARBOSA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. AMILTON SERGIO NUNES DE FIGUEIREDO e LORRAINE MARIA 

BARBOSA DE FIGUEIREDO ingressaram com o presente pedido de 

homologação de exoneração de alimentos, que promovem de forma 

consensual, alegando que o primeiro requerente é pai da segunda 

requerente e ficou obrigado à prestar alimentos à filha no valor equivalente 

à 18% dos seus vencimentos; aduzem que a segunda requerente é maior 

de idade e possui independência financeira. Juntaram os documentos 

necessários à instrução do feito. Vieram os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Verifica-se que o pedido merece 

ser homologado de plano, uma vez que as partes são maiores e capazes 

e estão devidamente representadas nos autos. Além de que o acordo 

celebrado pelas partes é juridicamente possível, preserva o interesse de 

todos os envolvidos e não viola nenhuma norma vigente. Desta forma, 

Homologo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (Id. 13199813) e, por consequência, resolvo o 

mérito do presente feito nos termos do artigo 487, inciso iII, “b” do CPC. 

Cientifique-se o Ministério Público. Transitada em julgado, determino que, 

depois de observadas as formalidades legais, arquive-se. Publique-se 

Intimem-se Cumpra-se

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 269190 Nr: 8415-03.2011.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JKDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA DA UNIVAG - OAB:

 Vistos.
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I - Remetam-se os autos ao setor interprofissional, para realização do 

estudo social, devendo o laudo vir aos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

II- Após, renove-se vista ao representante do Ministério Público, pelo 

prazo legal.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 413090 Nr: 18400-54.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDSL, MDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI WYSNEY DA COSTA 

MENEZES BATISTA - OAB:15650, GIOVANA MARI VIEIRA DA SILVA 

TERNOVOI DE MORAES - OAB:15907

 Vistos.

I- Intime-se o executado a manifestar acerca do pleito de fls. 51/52 e, 

após, dê-se vista ao representante do Minsitério Público.

II- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 426773 Nr: 25492-83.2015.811.0002

 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: RDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:5201-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO - 

OAB:13582

 VISTOS.

I- Feito saneado à fl. 189.

II- Defiro o pedido de fl. 201 e designo nova data de audiência de instrução 

e julgamento para o dia 03/07/2018, às 14:00 horas.

III- Intimem-se as partes, advogados e testemunhas arroladas.

IV- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 320462 Nr: 16864-76.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Defiro o pedido de fl. 61.

II- Proceda-se nova tentativa de intimação da executada, nos termos do 

despacho inicial. Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 252 do CPC, 

defiro a intimação/citação por hora certa, na forma dos arts. 253 e 254 do 

CPC.

IV- Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 298368 Nr: 18896-88.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGDCF, OFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSARIO ALVES DA 

CUNHA - OAB:12713, GRACIELLY ALVES DA CUNHA - OAB:20287, 

KELLY DOMINGAS AMORIM DA CUNHA - OAB:18431E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Sobre o parecer ministerial de fls. 116/117, diga o(a) exequente, no 

prazo de 15 (15) dias e, sem seguida, renove-se vista ao representante 

do Ministério Público.

II- Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 398049 Nr: 10297-58.2015.811.0002

 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: HGBDS, TSSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - OAB:

 Vistos.

I- Intime-se o Executado, para pagar, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, no prazo de três dias.

II- Advirto ao executado que caso não efetue o pagamento, não prove que 

o efetuou ou não apre¬sente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, 

será protestado o pronunciamento judicial (art. 528, §1º do CPC), 

aplicando-se, no que couber, o disposto no art.517.

III- Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de 

pagar justificará o inadimplemento.

 IV- Não havendo o adimplemento ou sendo a justificativa rejeitada, além 

da determinação de protesto (item II acima), ser-lhe-á decertada a prisão 

civil pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, ressaltando-se que o 

cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas.

V- Conste no mandado que o valor do débito refere-se às prestações 

alimentícias indicadas na petição de cumprimento, mais as devidas durante 

o curso do processo (Súmula 309 do STJ).

VI- Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

VII - CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 325246 Nr: 21655-88.2013.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDAOES, RADAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLIANA LETICIA DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 12.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme requerido os autos foram desarquivados e 

encontram-se disponíveis para carga no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 475712 Nr: 24053-03.2016.811.0002

 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: JBB, APB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO GARCIA BARBOSA - 

OAB:17134/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAERT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262, SIMEI DA SILVA BARROS - OAB:11968

 Vistos.

I - Proceda-se estudo psicossocial, com urgência, através de profissionais 

em exercício nesta Vara, vindo o laudo aos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias.

II - Após, com o laudo nos autos, dê-se vista ao representante do 

Ministério Público, pelo prazo legal.

III- Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 475712 Nr: 24053-03.2016.811.0002

 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: JBB, APB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO GARCIA BARBOSA - 

OAB:17134/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAERT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262, SIMEI DA SILVA BARROS - OAB:11968

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA DE MENOR C/C PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA endereçada a este Juízo da 1ª Vara de Família 

e Sucessões com pedido distribuição por dependência aos autos nº 

17917-24.2015.811.0002 (código 412248).

É o relatório.

 Decido.

De início, verifico que a autora requereu a distribuição da presente ação 

por dependência aos autos tombado sob o 17917-24.2015.811.0002 

(código 412248), em trâmite nesta Vara, com sentença exarada e certidão 

de trânsito em julgado datada de 18.8.2016.

O artigo 286, inciso I, do CPC/2015, tratando do tema, assim dispõe:

“Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer 

natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já 

ajuizada;”

Neste andar, a princípio, é importante anotar que “a conexão não 

determina a reunião os processos, se um deles já foi julgado” (Súmula 235 

STJ). Logo, pelo critério da conexão, até mesmo a título de conveniência, 

não há que se falar em prevenção desse juízo em relação a presente 

ação.

Neste sentido, colhem-se os seguintes julgados:

 CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ALEGADA CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. CONEXÃO NÃO 

VERIFICADA. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não 

há conexão entre ações quando uma delas já foi julgada, nos termos da 

Súmula nº 235/STJ. 2. Conflito de competência conhecido para declarar 

competente o juízo de direito da 12ª Vara Cível de Belém. Pa. (STJ; CC 

149.461; Proc. 2016/0281801-3; TO; Segunda Seção; Relª Minª Nancy 

Andrighi; DJE 06/12/2016).

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS. CONEXÃO. SENTENÇA PROFERIDA. REUNIÃO 

DE PROCESSOS. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 235 DO STJ. ART. 55, §1º 

DO CPC/2015. 1. Há conexão quando duas ou mais ações tiverem em 

comum o pedido ou a causa de pedir, sendo que os processos serão 

reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido 

sentenciado, consoante Art. 55, §1º do CPC/2015. 2. Nos termos da 

Súmula nº. 235 do STJ, não há falar em reunião de processos, se uma das 

relações jurídico-processuais fora objeto de sentença, caso em que a 

ação ordinária pendente deve ter regular processamento. 3. Conflito 

negativo conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante. 

(TJDF; CCP 2016.00.2.007651-5; Ac. 984.226; Segunda Câmara Cível; Rel. 

Des. Cruz Macedo; Julg. 28/11/2016; DJDFTE 05/12/2016)

Ademais, acrescenta-se que a conexão como gênero é causa de 

modificação de competência e não de definição de competência (CPC, 

artigo 58), pelo que dependente de valoração jurisdicional.

Dessa forma, inexistindo conexão ou mesmo prevenção deste juízo, 

determino a devolução destes autos à central de distribuição para que 

proceda a devida redistribuição do feito a uma das Varas de Família e 

Sucessões desta Comarca.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 409177 Nr: 16223-20.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANY SPIGUEL, ACDSM, LFSM, MÁRCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERNANDO LUIZ MANOEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O juiz pode e deve tentar conciliar as partes em qualquer fase do 

processo.

Ademais, tal prerrogativa é disponibilizada ao Magistrado pelos artigos 3º, 

§3º e 139, V do CPC, in verbis:

§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual 

de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe:

(...)

V -promover, a qualquer tempo, a autocomposi-ção, preferencialmente 

com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

Ante o exposto:

I- Dentro do Poder Geral de Cautela, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 3/7/2018, às 13h30m(horário oficial de 

MT).

II – Expeça-se o competente mandado de intimação, inclusive cientificando 

as partes interessadas e advogados/Defensores.

III – Oficie-se ao INSS requisitando informações, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca dos dependentes do falecido habilitados perante a 

Previdência Social. O ofício deverá ser instruído com dados essenciais da 

de cujus (RG, CPF, data de nascimento, nome da mãe, pai etc).

IV- Às providências.

iV – Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004053-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI ALVES DE CARVALHO CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO PEREIRA DA SILVA (RÉU)

MARCOS ROBERTO DA SILVA (RÉU)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Dados do processo: Processo: 

1004053-91.2018.8.11.0002; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[União Estável ou Concubinato, Reconhecimento / 

Dissolução] Partes do processo: Parte Autora: IRACI ALVES DE 

CARVALHO CAMPOS Parte Requerida: FLAVIO PEREIRA DA SILVA, rep. 

pelo herdeiro MARCOS ROBERTO DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) 

citada(s) FLAVIO PEREIRA DA SILVA, rep. pelo herdeiro MARCOS 

ROBERTO DA SILVA Data de Distribuição da Ação: 18/05/2018 15:07:23. 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) REQUERIDODO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável Pós Morte, alegando a 

Autora que vivia em união estável com o falecido desde a data 27 de 

março de 1983, em regime de união estável, e na ocasião seo Flavio era 

divorciado e a Requerente viúva. Alega que se conheceram na cidade de 

Rosário Oeste-MT, após 2 (dois anos ) de união estável o casal mudou 

para a cidade de Várzea Grande, os dois convivam como marido e mulher 

até a data do seu falecimento dia 12/06/2013, sendo sua união pública e 

notória, reconhecida de todos os seus familiares, vizinhos e demais 

cidadãos do município; não tiveram filhos. A requerente objetiva com a 

declaração de união estável visando pleitear partilha no processo de 

Inventário e pensão por morte junto ao Município de Várzea Grande-MT, 

uma vez que o mesmo era funcionário público; que adquiriram juntos um 

imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal, onde consta os dois 

como proprietário. Para que ninguém possa alegar ignorância no futuro 

mandou publicar o presente edital, na forma da lei. VÁRZEA GRANDE, 3 

de junho de 2018 FIDELIS CANDIDO FILHO Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 1005134-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Edson Marcos da Silva (RÉU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005134-12.2017.8.11.0002. VISTOS etc. A ação foi 

intitulada como “Ação Alimentos c/c Alimentos Provisórios”. Em decisão 

(id. 8789928), foi determinado que a parte autora carreasse as certidões 

de nascimento atualizadas das infantes, uma vez que não constava no 

registro paterno o nome do requerido. Todavia, com a emenda (id. 

11820241), verifica-se que as infantes não têm o nome do requerido no 

registro de nascimento. A ação, portanto, é inadequada ao fim a que 

destina, eis que a ação de alimentos depende da perfilhação. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em virtude da inadequação da 

ação proposta (art. 485, VI, do CPC). P. R. I. Isento de custas. Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 16 de Maio de 2018. CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007760-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NANDOR SANTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA FRAGA DE SOUZA (REQUERIDO)

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. 1007760-04.2017.8.11.0002. VISTOS etc. NANDOR 

SANTA JUNIOR, qualificado, ajuizou AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO 

CONVERTIDO EM CONSENSUAL, contra KEILA FRAGA DE SOUZA 

SANTA, também qualificada. As partes comparecerem em audiência e 

compuseram amigavelmente em relação ao divórcio, pensão alimentícia, 

guarda e direito de convivência (Id. 11903645). Pugnaram pela 

homologação. O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela 

não homologação do acordo de guarda e requereu que as partes sejam 

intimadas, ou seja, designada nova data para audiência de conciliação, a 

fim de que revejam as cláusulas do acordo quanto à guarda e 

convivência, esclarecendo se o genitor deseja a guarda compartilhada e, 

neste caso, fixando os parâmetros de forma a atingir esta finalidade ou, 

caso não desejem, que assim declare e justifiquem os motivos (id. 

12401189). As partes manifestaram que há possibilidade de flexibilizar a 

rotina para que o convívio com a filha ocorra de forma equilibrada. 

Mantiveram o pedido de guarda compartilhada (id. 12912424- pág. 01/02). 

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Os pais já se manifestaram acerca 

da cota ministerial. Além disso, até a maioridade da filha, as cláusulas 

podem ser modificadas, havendo interesse nesse sentido. Ao tratar do 

divórcio direto, dispôs a Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º: Art. 

226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 

6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº.66, de 2010.) Em virtude da atual redação 

do artigo constitucional, tem-se que basta a vontade de pelo menos um 

dos cônjuges para que se dê o divórcio, não havendo que se falar em 

prévia separação de fato. O pedido foi realizado por ambos os cônjuges. 

Destarte, regulares as cláusulas da avença e havendo anuência dos 

envolvidos, preservados os interesses da filha menor de idade, de rigor a 

homologação do acordo com o decreto de divórcio. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF/88, HOMOLOGO, por sentença, o acordo formulado entre 

os requerentes nos termos do relatório supra e JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado para o fim de decretar o divórcio do casal, com a 

consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. R. I. Isentos de custas 

processuais, eis que defiro a AJG a requerida (Id. 11903645). Após o 

trânsito em julgado, expeça-se mandado para averbação no cartório 

competente (art. 10, inciso I, do Código Civil), anotando-se que não há 

bens a partilhar. A requerida voltará a usar o nome de solteira, qual seja 

Keila Fraga de Souza (Id. 10269344). Em seguida, arquive-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 30 de Maio de 2018. . CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003322-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. J. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. B. D. A. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003322-32.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro o 

pedido formulado pela parte autora no Id. 12835339 - pp. 01/02. A 

audiência nestes autos será realizada na mesma data designada para a 

ação de alimentos, qual seja, 06 de Junho de 2018, às 15 horas. 

Aguarde-se a audiência. Intime-se o Ministério Público. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 29 de Maio de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003322-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. J. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. B. D. A. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003322-32.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro o 

pedido formulado pela parte autora no Id. 12835339 - pp. 01/02. A 

audiência nestes autos será realizada na mesma data designada para a 

ação de alimentos, qual seja, 06 de Junho de 2018, às 15 horas. 

Aguarde-se a audiência. Intime-se o Ministério Público. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 29 de Maio de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007221-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. T. S. (REQUERENTE)

KILMA MARLUZA SILVA SOUZA SALEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO)

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO RESLAN SALEM (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR OAB - MT0006398A-O 

(ADVOGADO)

MICHEL LEANDRO DE FARIAS SALEM (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANO DE FARIAS SALEM (HERDEIRO)

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO)
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ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

KARINA ANDREIA DE FARIAS SALEM (HERDEIRO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1007221-38.2017.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas, intimar a parte inventariante para que no prazo de 10(dez) dias 

cumpra as solicitações ID 1282340 Várzea Grande/MT, 2 de junho de 

2018. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003819-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. D. C. O. (AUTOR)

D. V. D. C. O. (AUTOR)

N. A. C. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777/O 

(ADVOGADO)

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT0010604A-O (ADVOGADO)

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO)

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. O. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURAIR DE SOUZA GROSSI OAB - MT21319/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1003819-46.2017.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas.INTIMAR A PARTE autora para que no prazo de 10 (dez) dias 

cumpra integralmente a determinação ID 11861749,sob pena de extinção 

Várzea Grande/MT, 2 de junho de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003164-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. P. E. S. N. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1003164-74.2017.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, que decorreu o prazo para o requerido contestar a a ação 

devidamente citado, intimar a parte autora, para que no prazo de 10 (dez) 

dias dê andamento ao feito, requerendo o que entender de direito. Várzea 

Grande/MT, 2 de junho de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008346-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OACY DE CAMPOS CURADO (AUTOR)

EDUARDO AMORIM DE ASSIS (AUTOR)

SANLENNY CURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO)

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTERAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE GUARDA CONSENSUAL (RÉU)

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. 1008346-41.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Realize-se 

estudo psicossocial na residência dos requerentes/avós maternos para o 

fim de confirmar a presença da criança em seu lar, os cuidados 

dispensados a ele, além de outras indagações que a equipe multidisciplinar 

entender necessárias, no prazo de 30 (trinta) dias. Com o aporte do 

estudo nos autos, digam as partes autoras, pelo Advogado e o Ministério 

Público. Designo a data de 19 de Julho de 2018, às 15 horas e 15 minutos 

para oitiva do avô e da mãe. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 16 de Maio de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008346-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OACY DE CAMPOS CURADO (AUTOR)

EDUARDO AMORIM DE ASSIS (AUTOR)

SANLENNY CURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO)

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTERAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE GUARDA CONSENSUAL (RÉU)

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. 1008346-41.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Realize-se 

estudo psicossocial na residência dos requerentes/avós maternos para o 

fim de confirmar a presença da criança em seu lar, os cuidados 

dispensados a ele, além de outras indagações que a equipe multidisciplinar 

entender necessárias, no prazo de 30 (trinta) dias. Com o aporte do 

estudo nos autos, digam as partes autoras, pelo Advogado e o Ministério 

Público. Designo a data de 19 de Julho de 2018, às 15 horas e 15 minutos 

para oitiva do avô e da mãe. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 16 de Maio de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003013-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. (REQUERENTE)

K. R. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454/O-O (ADVOGADO)

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO)

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS OAB - MT18062/O (ADVOGADO)

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT0007481A-B (ADVOGADO)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1003013-45.2016.8.11.0002; Valor causa: 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e Curatela]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: KATIA REGINA 

VASSOLER, ALCIDES VASSOLER Parte Ré: REQUERIDO: EDITH 

ALMEMAN VASSOLER Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) a quem posa 

interessar FINALIDADE: (.... ) DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do 

Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar a INTERDIÇÃO da 

Sra. EDITH ALMEMAN VASSOLER, qualificada nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

com as limitações previstas no artigo 1782[1] do CC/02, mantendo 

incólumes os seus demais direitos políticos e civis, nomeando como seus 

curadores, os requerentes, Sr. ALCIDES VASSOLER e KÁTIA REGINA 

VASSOLER, também qualificadas nos autos, que deverão prestar o 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei. 

Os curadores podem agir em conjunto ou separadamente, devendo, tal 

informação, constar do termo de curatela. Inscreva-se a presente 

sentença no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, observando-se o 

disposto nos artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 6.015/73 
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(LRP).Publique-se pela rede mundial de computadores, no sítio do e. 

Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, 

pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com 

intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 755, § 3º, do CPC. P. 

R. I. Lavre-se o termo de curatela definitiva observando que os curadores 

podem agir em conjunto ou separadamente/individualmente. Isento de 

custas (id. 3203969). Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

determinações acima, ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 11 de Dezembro de 2017. 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. 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, Nercy 

Anchieta, Gestora Judiciaria digitei VÁRZEA GRANDE, 4 de junho de 2018. 

NERCY ANCHIETA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004411-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEA FERNANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BENEDITA DA SILVA BARROS (TESTEMUNHA)

VALDSON AUGUSTO GOMES (TESTEMUNHA)

LUCILENE DOMINGAS PEREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO intimação 

sentença prazo 10 (dez) dias Dados do Processo: Processo: 

1004411-90.2017.8.11.0002 Valor causa: R$ 937,00 Tipo: Cível Espécie: 

INTERDIÇÃO (58) REQUERENTE: JUCINEA FERNANDA DA SILVA 

REQUERIDO: LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s) quem possa interessar FINALIDADE: (...) É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O vínculo entre as partes está comprovado 

pelos documentos acostados aos autos. O art. 114, da Lei 13.146, de 06 

de Julho de 2015, alterou o Código Civil, cujos artigos 3º e 4º, passaram a 

ter a seguinte redação: Art. 114. A Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 

2002 (Código Civil), passa a vigorar com as seguintes alterações: Art. 3º. 

São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida 

civil os menores de 16 (dezesseis) anos. I – Revogado; II – Revogado; III – 

Revogado. Art. 4º. São incapazes, relativamente a certos atos ou à 

maneira de os exercer: (...) II – os ébrios e os viciados em tóxico; III – 

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade; (...) Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será 

regulada por legislação especial. (...). Por força do disposto legal acima 

transcrito, tem-se que não há mais se falar em incapacidade absoluta por 

motivo de doença ou deficiência mental, uma vez que o único critério 

admitido para tal fim é o etário. Dessa forma, apenas e tão somente os 

menores de 16 anos de idade são considerados absolutamente 

incapazes, de acordo com a legislação atual. A respeito da questão, 

aponta a doutrina: ...o legislador objetivou as causas de incapacidade 

relativa, afastando indagações relativas ao estado mental. (...) Se, todavia, 

a pessoa com deficiência física, mental ou intelectual não puder, por algum 

motivo, exprimir a sua vontade, poderá sujeitar-se ao regime da 

incapacidade relativa por esse motivo específico (CC, art. 4º, III). A 

incapacidade decorre, nessa hipótese, da impossibilidade de manifestação 

de vontade, não da deficiência. Seria o caso de uma pessoa sem 

discernimento mental. (FARIAS, Cristiano Chaves de. Et alii. Estatuto da 

Pessoa com Deficiência Comentado. Salvador: JusPodium, 2016, pp. 

309-310). A Interditanda conta 73 anos de idade. Acostado aos autos, 

laudo médico que atesta que a Interditanda tem histórico de déficit 

neurológico e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor desde o 

nascimento, que não fala, não deambula e necessita de cuidador para as 

atividades diárias, apresentando o CID G80.9 + F79. Em interrogatório da 

interditanda foi confirmada a situação especial da requerida. Dessa forma, 

estando presentes os elementos de prova que autorizam a conclusão 

acerca da incapacidade relativa da interditanda, a procedência do pedido 

é medida que de rigor se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do 

Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, 

JULGO PROCEDENTE, o pedido formulado para o fim de decretar a 

INTERDIÇÃO de LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS, qualificada nos autos, 

por incapacidade civil para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

com as limitações previstas no artigo 1782[1] do CC/02, mantendo 

incólumes os seus demais direitos políticos e civis, nomeando como sua 

curadora sua prima, a requerente, JUCINEIA FERNANDA DA SILVA, 

também qualificada nos autos, que deverá prestar o compromisso de bem 

e fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei, bem como de 

promover tratamento adequado a interditanda. Inscreva-se a presente 

sentença no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, observando-se o 

disposto nos artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP). 

Publique-se pela rede mundial de computadores, no sítio do e. Tribunal de 

Justiça Estadual, na Plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, 

onde permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, pela imprensa local 

01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 

dias, observado o disposto no artigo 755, § 3º, do CPC. Lavre-se o termo 

de curatela definitiva. Isentos de custas. Registre-se. Sentença publicada 

em audiência. As partes saem devidamente intimadas. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as determinações acima, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição. 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, Nercy Anchieta , digitei. Dado e passado nesta Comarca de Várzea 

Grande aos 23 dias do mê de janeiro de 20128 VÁRZEA GRANDE, 4 de 

junho de 2018. NERCY ANCHIETA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407313 Nr: 15295-69.2015.811.0002

 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: MECDS, CCDS, EJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO DOS SANTOS CARLOS, data 

de nascimento: 13/06/1987, brasileiro(a), natural de Barea do Bugres-MT, 

solteiro(a), Telefone 6592584823. 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.

 Despacho/Decisão: VISTOS etc.Cite-se o requerido, 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 do réu citado por edital (art. 72, inciso II, do 

CPC).Com a defesa, digam os autores e o Ministério Público.Após, 

conclusos.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 23 de Maio de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA 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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mirthes Evanys Augusta 

da Silva, digitei.

Várzea Grande, 29 de maio de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 430455 Nr: 1100-45.2016.811.0002

 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: JNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

FAUSB - OAB:14.230 OAB/MT, EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - FAUSB - OAB:9203

 SENTENÇA: "(...)DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, com fundamento no art. 32 e seguintes da Lei nº. 8.069/90, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial para o fim de 

conferir a GUARDA DEFINITIVA da adolescente G. N. S. à avó materna, 

Sra. JANECLEIDE NUNES PACHECO BATISTA, qualificada nos autos. P. R. 

I. Lavre-se termo de guarda em favor da autora. Após o trânsito em 

julgado, entregue o termo de guarda à avó materna, remetias as cópias, 

arquive-se o feito, com baixa na Distribuição. Cumpra-se. "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 410486 Nr: 16908-27.2015.811.0002

 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: ENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH AIARDES - OAB:15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNEIA SILVANA 

GONÇALVES - OAB:MT 12.320

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 1.699 do Código Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na petição inicial, para o fim de exonerar o requerente, EDSON NEVES 

AIARDES, qualificado nos autos, de sua obrigação de prestar alimentos ao 

requerido NATÃ AIARDES.Oficie-se ao órgão pagador indicado às fls. 88, 

para o fim de exonerar apenas o filho NATÃ AIARDES, no patamar de 

15%, eis que a pensão foi fixada em 30% para dois filhos. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), eis que não há 

condenação, suspensa a cobrança, eis que defiro a AJG – fls. 56, item 

“I”.P. R. IApós o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 29 de Maio de 2018.CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 255822 Nr: 13810-10.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCSDM, KELLER REGINA DE CAMPOS SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON LUIZ DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WARLEN LEMES DA SILVA - 

OAB:15085

 VISTOS etc.

O depósito judicial fora liberado em favor da credora, através de alvará, 

nesta data.

Defiro como requerido (fls. 174/175).

Expeça-se novo mandado de prisão civil, devendo constar o valor 

atualizado da divida, bem ainda que a exequente fornecerá meios para 

cumprimento do mandado.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 30 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.: 87869 Nr: 9540-16.2005.811.0002

 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: AMDAP, MdPZ, VLS, RMDPZ, AMDAPN, CMDAP, 

ZMCEO, ALESSANDRA PAULA E SILVA PEREIRA, CEF, UC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMFDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÍLIA MARIA LIMA KASTALSKI 

- OAB:, ANTONIO TEIXEIRA NOGUEIRA NETO - OAB:5905, CARLOS 

MAGNO KNEIP ROSA - OAB:6960, DJANIR AMÉRICO BRASILENSE - 

OAB:7382, ENÉAS CORREA DE FIGUEIREDO JÚNIOR - OAB:OAB/MT 

6076, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11726, GABRIEL GAETA 

ALEIXO - OAB:OAB-MT 11210A, GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA 

SILVA - OAB: 9.587-MT, GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA SILVA - 

OAB:9587, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735, JOSE CARLOS 

DE CARVALHO - OAB:164475, KARINE FARIA BRAGA DE CAVALHO - 

OAB:81.260 OAB/RJ, Michelle Regina de Paula Zangarini - OAB:9612, 

ORLANDO DOS SANTOS - OAB:2417, RUY CARLOS KASTALKI - 

OAB:/122442, SANDRO MARTINHO TIEGS - OAB:8423/MT, Soraya 

Maranhão Bagio - OAB:8079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Defiro como requerido às fls. 421.

Após, cumpra-se como determinado às fls. 412.

Com a manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 30 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.: 497159 Nr: 12262-03.2017.811.0002

 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: FBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LUIZ R. DA SILVA FRUCTUOSO - 

OAB:OAB/SP74.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 “Vistos etc. Compulsando os autos ve-se que a autora não foi localizada 

para intimação pessoal, conforme certidão de fls. 114. Em assim 

ocorrendo, determino a intimação da autora por Carta Precatória, para 

dizer do interesse no prosseguimento no feito, sob pena de extinção. O 

requerido informou o telefone celular da autora, qual seja, (11) 

97528-1923. Expeça-se carta precatória.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418421 Nr: 21212-69.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FTFR, MFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIO ROBERTO DE MACEDO 

RODRIGUES, Filiação: Maria Ines de Macedo Rodrigues e Jose Rodrigues 

Filho, brasileiro(a), solteiro(a), pedreiro. 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 
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prazo de 3 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.

 Despacho/Decisão: VISTOS etc.Considerando que o executado não foi 

citado pessoalmente e que não há informação acerca de seu paradeiro, 

nos autos, determino sua citação por edital com prazo de 20 

dias.Decorrido o prazo para pagamento, o que deverá ser certificado, 

remeta-se o feito a um dos Advogados do escritório da FAUSB, a quem 

nomeio curador especial em favor do devedor citado por edital.Com a 

defesa, diga o credor e o Ministério Público.Sem prejuízo do contido acima, 

oficie-se à Caixa Econômica Federal requisitando informação a respeito de 

saldo de FGTS e respectivo bloqueio, à título de arresto, até o valor em 

execução.Após, conclusos.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 23 de Maio de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA 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, Mirthes Evanys Augusta 

da Silva, digitei.

Várzea Grande, 29 de maio de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387303 Nr: 3510-13.2015.811.0002

 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: GMS, FCDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUMA LARISSA SALES DE MORAES, Rg: 

180060601, Filiação: Alcinone Sales de Moraes, data de nascimento: 

08/08/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, serviços 

gerais, Telefone 9246.0086. 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.

 Despacho/Decisão: VISTOS etc.Defiro como requerido às fls. 112.Cite-se 

a requerida, 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 NCPC.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 da ré citada 

por edital (art. 72, inciso II, do CPC).Com a defesa, diga o autor e o 

Ministério Público.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 29 de Maio de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA 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, 30 de maio de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280381 Nr: 24296-20.2011.811.0002

 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: ROSALINA CAVALCANTE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUCIANO DE QUEIROZ SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECIR CALCA - 

OAB:5247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KATIA REGINA 

SANTANA NUNES, para devolução dos autos nº 24296-20.2011.811.0002, 

Protocolo 280381, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446583 Nr: 10212-38.2016.811.0002

 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: MGC, ICP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNVR, CDS

 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): JORGE NEI VARGAS RODRIGUES, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido CLAUDIA DA 

SILVA, brasileiro(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: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmo a 

decisão proferida em sede de antecipação de tutela e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para o fim de declarar 

que o Sr. ADRIANO DA SILVA RODRIGUES, cópia da certidão de óbito às 

fls. 14, é o pai biológico de M. G. C. O autor passará a se chamar M. G. C. 

RODRIGUES, demais dados constantes das fls. 10 e 14.HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, a desistência da parte autora no tocante aos alimentos ao 

infante, eis que pleiteará a pensão por morte junto ao INSS para o infante 

(fls. 75).P. R. I.Isentos de custas.Após o trânsito em julgado, expeça-se 

ofício para registro no Cartório competente, anotando o nome que o 

requerente passará a usar, bem ainda remetendo cópia da certidão de 

óbito do “de cujus” (fls. 14), para anotação do nome do pai e avós 

paternos.Após a entrega da certidão à autora, arquive-se o feito, com 

baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 19 de Abril de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA 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, 24 de maio de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 352276 Nr: 17515-74.2014.811.0002

 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: VADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GUIA MONTEIRO - 

OAB:9134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:OAB/MT 9203, SOLANGE APARECIDA 

GONÇALVES-FAUSB - OAB:4533

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002611-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO)

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. N. (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 

1002611-90.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 10/04/2018 (Id 12645672), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação para o 

dia 31 de julho 2018, às 16h00. Várzea Grande/MT, 04 de junho de 2018. 

Fátima Maria Wanderley Sales Técnica Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002611-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO)

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. N. (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 

1002611-90.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 10/04/2018 (Id 12645672), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação para o 

dia 31 de julho 2018, às 16h00. Várzea Grande/MT, 04 de junho de 2018. 

Fátima Maria Wanderley Sales Técnica Judiciário

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004282-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFINA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1004282-51.2018.8.11.0002. Vistos... Por se tratar de AÇÃO 

DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL C/C PEDIDO 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINAR, proposta pelo MARIA JOSEFINA DOS 

SANTOS, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, há que se conhecer a incompetência deste juízo, eis que tal órgão 

goza de foro privilegiado, cuja competência é absoluta – caráter funcional, 

nos termos dos artigos 62 e 64 ambos do CPC. Dessa forma, DECLINO EX 

OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de uma da 1ª Vara Especializada de 

Fazenda Pública desta Comarca, conforme digressão do art. 64, § 1o e § 

3o, do CPC, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao juízo competente, 

com nossas homenagens, anotando-se as baixas devidas. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000411-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA FERREIRA DA SILVA DAVID (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE DAROLT TOLENTINO OAB - MT17512/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

pessoas não identificadas e seus cônjuges se casadas forem, que 

invadiram o imóvel localizado na Rua José Leite (Ponte Nova), Lotes 

02,03,04,15,16 e 18, bairro Construmat (antigo Cassyra Lúcia), Várzea 

Grande-MT, (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000411-13.2018.8.11.0002. 

AUTOR: MAURA FERREIRA DA SILVA DAVID RÉU: PESSOAS NÃO 

IDENTIFICADAS E SEUS CÔNJUGES SE CASADAS FOREM, QUE 

INVADIRAM O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LEITE (PONTE NOVA), 

LOTES 02,03,04,15,16 E 18, BAIRRO CONSTRUMAT (ANTIGO CASSYRA 

LÚCIA), VÁRZEA GRANDE-MT, Vistos .... Determino a emenda da inicial 

para que o autor se atente a inovação do novo CPC, quanto ao interesse 

ou não da audiencia de conciliação, por ser medida de lei; Inobstante, a tal 

atendimento, ou se tal audiencia irá se realizar, determino a realização de 

audiencia de justificação prévia, inclusive, para identificação dos 

invasores, devendo o senhor oficial de justiça indentificá-los para serem 

incluidos no polo passivo da ação, bem como para comparecimento neste 

fórum em dia e hora que desde já designo; Para tanto, o autor deverá 

trazer no mínimo tres testemunhas pra corroborar a invasão, bem como a 

posse ilícita dos requeridos e arrolar as testemunhas no prazo máximo de 

10 dias antes da audiência; Designo o dia 16 de julho de 2018, as 14:00 

horas. Intimem-se Cumpra-se VG., 23/05/2018 Ester Belém Nunes Juiz(a) 

de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005697-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDA DA CONCEICAO ALVES (AUTOR)

RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA OAB - MT19158/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARY LEITE DE CAMPOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1005697-40.2016.8.11.0002; Valor causa: R$ 

23.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO ESPECIAL 

(CONSTITUCIONAL), USUCAPIÃO ORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: RAIMUNDO NONATO DA SILVA 

RODRIGUES, NIVALDA DA CONCEICAO ALVES Parte Ré: RÉU: ARY LEITE 

DE CAMPOS Pessoa a ser Citada: RÉU: ARY LEITE DE CAMPOS 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ " ARY LEITE DE CAMPOS" acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos 

da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: O imóvel usucapiendo 

localiza-se na Rua João Santana Costa Campos, Qd 33, Lote 05, 

Loteamento São Simão, CEP: 78145-776, Várzea Grande – MT, sendo 

composto de terreno e respectiva construção, e que mede 360m², 

possuindo os seguintes limites e confrontações (12,00 metros de frente 

para Rua João Santana Costa Campos; 12,00 metros de fundos para o lote 

24; 30,00 metros do lado direito para o lote 06; 30,00 metros do lado 

esquerdo para o lote 04; , constando no 1º Ofício de Várzea Grande – MT, 

em nome de Ary Leite de Campos, registrado sob nº 106.615 à 106.620 do 

livro 2, aos 27/09/2016. (transferido do 5º ofício de Cuiabá – MT). 

DESPACHO/DECISÃO:Vistos...Recebo a emenda retro. Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, 

com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Em virtude de que não se discute posse em forma de lide no 

usucapião e tão somente se comprova o lapso temporal da posse, deixo 

de designar audiência de conciliação; Determino ainda, a citação dos 

confinantes e expeça-se edital de citação aos interessados e ausentes, 

pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e 

estadual, à União, bem como, ao representante do parquet, a fim de 

manifestarem quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O PRESENTE EDITAL SERÁ 

PUBLICADO NA FORMA DA LEI, AFIXADO NO ÁTRIO DO FÓRUM DESTA 
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COMARCA. 1º VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - MT, 04 de maio de 

2018 BRUNO HENRIQUE TEODORO FRANCISCO Gestor(a) Judiciário(a) em 

Substituição cfs SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36861848

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006483-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO AMARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODECO PROJ CONST DES COMPRA VENDA IMOV ADM IMOV LTDA 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1006483-50.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 

44.321,45; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO DA L 

6.969/1981]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

AGNALDO AMARO Parte Ré: RÉU: PRODECO PROJ CONST DES COMPRA 

VENDA IMOV ADM IMOV LTDA Pessoa a ser Citada: RÉU: PRODECO PROJ 

CONST DES COMPRA VENDA IMOV ADM IMOV LTDA FINALIDADE: 

CITAÇÃO DA PARTE RÉ " PRODECO PROJ CONST DES COMPRA VENDA 

IMOV ADM IMV LTDA" 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 

30 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: O autor possui seu único imóvel há mais de 10 (dez) anos, 

localizado na Rua Padre Ferro, nº 01, quadra 17, Bairro Maringá I, Várzea 

Grande - MT, CEP: 78120-580. Passou a residir de fato após o seu 

casamento, Referido imóvel comprado pelo seu pai, Srº Joaquim Amaro. O 

contrato de compra e venda do imóvel ocorreu da seguinte forma: o 

funcionário da imobiliária que realizou o contrato foi o vendedor Vicente 

Silva de Oliveira que vendeu para o Srº Antônio Carlos Bartol, que por sua 

vez vendeu o terreno para Srº Antonio Manoel da Silva que assim vendeu 

para Joaquim Amaro, pai de Agnaldo Amaro. DESPACHO/DECISÃO: 

Vistos...Recebo a emenda retro. Defiro à parte autora a assistência 

judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das 

custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Em virtude 

de que não se discute posse em forma de lide no usucapião e tão somente 

se comprova o lapso temporal da posse, deixo de designar audiência de 

conciliação; Determino a citação do réu, dos confinantes, bem como, a 

expedição de edital de citação aos interessados e ausentes, pelo prazo 

de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e estadual, à 

União, bem como, ao representante do parquet, a fim de manifestarem 

quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito OBSERVAÇÃO: O PRESENTE EDITAL SERÁ PUBLICADO 

NA FORMA DA LEI, AFIXADO NO ÁTRIO DO FÓRUM DE DESTA 

COMARCA. 1º VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - MT, 04 DE JUNHO DE 

2018. BRUNO HENRIQUE TEODORO FRANCISCO Gestor(a) Judiciário(a) 

em Substituição cfs SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36861848

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003569-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1003569-76.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 

150.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

ORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SIRLEI 

DANTAS Parte Ré: RÉU: MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA Pessoa(s) 

a ser(em) Citada(s): RÉU: MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ "MITRA ARQUIDIOCEANA DE 

CUIABÁ" acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: A 

requerente é legitima possuidora de um Imóvel urbano, constituído de casa 

de morada (edificada pela requerente), com área de 120,00m2, e situado 

na na Rua Gonçalo Botelho de Campos, n. 286, esquina com a Av. da FEB, 

bairro Ponte Nova, Várzea Grande-MT, dentro das seguintes dimensões, 

divisas e confrontações: pela frente, ao Sudoeste, medindo 8,00 mts e 

confrontando com a Rua Gonçalo Botelho de Campos; lado direito: ao 

Noroeste, medindo 10,00 mts e confrontando com quem de direito; fundo: 

ao noroeste, medindo 8,00 mts e confrontando com o Posto Cristo Rei e 

lado esquerdo: ao sudoeste, medindo 10,00 mts e confrontando com quem 

de direito(Doc. Anexo). A requerente encontra-se na posse do imóvel 

usucapiendo há mais de 20 (vinte) anos, tendo erguido sua morada, 

realizando várias benfeitorias, cuja posse nunca questionada por quem 

quer que seja até a presente data, ou seja, sua posse sempre foi mansa, 

pacífica e ininterrupta, sendo o requerente sempre reconhecido e 

respeitado como dono. E por isso, a posse da Requerente sobre o imóvel 

sempre foi contínua, mansa, pacifica e ininterrupta, sem oposição. Vale 

ressaltar que, na mesma área de terra, outras famílias também 

constituíram sua morada. Cabendo ao requerente a área ora pleiteada. O 

imóvel está registrado no cartório do 5º ofício da comarca de CUIABÁ, 

com matricula nº 22.876-A. DESPACHO/DECISÃO: Processo nº 

1003569-76.2018.8.11.0002 Vistos... Defiro à parte autora a assistência 

judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das 

custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Em virtude 

de que não se discute posse em forma de lide no usucapião e tão somente 

se comprova o lapso temporal da posse, deixo de designar audiência de 

conciliação; Determino a citação do réu, dos confinantes, bem como, a 

expedição de edital de citação aos interessados e ausentes, pelo prazo 

de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e estadual, à 

União, bem como, ao representante do parquet, a fim de manifestarem 

quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito OBSERVAÇÃO: O PRESENTE EDITAL SERÁ PUBLICADO 

NA FORMA DA LEI, AFIXADO NO ÁTRIO DO FÓRUM DESTA COMARCA. 1º 

VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - MT, 04 de junho de 2018. BRUNO 

HENRIQUE TEODORO FRANCISCO Gestor(a) Judiciário(a) em Substituição 

cfs SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36861848

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008281-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA AMELIA AMORIM NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT0010216A (ADVOGADO)

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT0009203A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA AMELIA AMORIM NUNES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008281-46.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: CELIA AMELIA AMORIM NUNES REQUERIDO: CELIA AMELIA 

AMORIM NUNES Vistos... Em se tratando de Jurisdição Voluntária, 

DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas de 
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Família e Sucessões dessa Comarca, para onde o processo deverá ser 

novamente distribuído, nos termos da Resolução nº 11/2017/TP. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002788-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORDAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (RÉU)

D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1002788-88.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 71.815,03; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: YASUDA MARITIMA SEGUROS 

S.A. Parte Ré: RÉU: D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP, JORDAO 

TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 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 , 4 de junho 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 447549 Nr: 10704-30.2016.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGOVARZEA FRIGORIFICO VARZEA 

GRANDE EIRELI-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o decurso da suspensão deferida nestes autos 

conforme certidão retro, impulsiono estes autos à remessa de expediente 

para o Diário da Justiça Eletrônico, com intimação à parte autora para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 83783 Nr: 5938-17.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA CÂNDIDA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, Gabriel Costa Leite - OAB:6608, LUCIMAR 

APARECIDA KARASIAKI - OAB:OAB-MT 6448, SILVANO MACEDO 

GALVAO - UNIVAG - OAB:4699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o decurso da suspensão deferida nestes autos 

conforme certidão retro, impulsiono estes autos à remessa de expediente 

para o Diário da Justiça Eletrônico, com intimação à parte autora para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 95818 Nr: 5286-63.2006.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONETE DA SILVA FURNALETTO, ELIETE 

VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, MARCOS OLIVEIRA SANTOS - OAB:9101/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Faustino Antonio da Silva 

neto - OAB:6707

 Certifico que, haja vista o decurso da suspensão deferida nestes autos 

conforme certidão retro, impulsiono estes autos à remessa de expediente 

para o Diário da Justiça Eletrônico, com intimação as parte para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 212615 Nr: 8115-46.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABA AUTO ONIBUS COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO LOPES - OAB:31049/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o decurso da suspensão deferida nestes autos 

conforme certidão retro, impulsiono estes autos à remessa de expediente 

para o Diário da Justiça Eletrônico, com intimação à parte autora para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 251961 Nr: 11189-40.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEIDE SOUZA SOBRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSELIA BORJES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o decurso da suspensão deferida nestes autos 

conforme certidão retro, impulsiono estes autos à remessa de expediente 

para o Diário da Justiça Eletrônico, com intimação à parte autora para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 245206 Nr: 5664-77.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR STANGHILIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAROLINE LOUISE ALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANI DE MORAES - 

OAB:12283/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o decurso da suspensão deferida nestes autos 

conforme certidão retro, impulsiono estes autos à remessa de expediente 

para o Diário da Justiça Eletrônico, com intimação à parte autora para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 55498 Nr: 1613-67.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ZANCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR GROSSKLAUS CAMPINAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID SOUZA EICKHOFF - 

OAB:OAB/MT 10.216
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO PINHEIRO CREPALDI 

- OAB:6616

 Certifico que, haja vista o decurso da suspensão deferida nestes autos 

conforme certidão retro, impulsiono estes autos à remessa de expediente 

para o Diário da Justiça Eletrônico, com intimação à parte autora para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 212445 Nr: 7939-67.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: W.B.R. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÂO TELE 

BORBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSIMIRA ALMEIDA BARRETO 

CAMACHO - OAB:7061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DO PRADO 

- OAB:4910, JULIANA PEREIRA BUENO - OAB:12707, MARCOS TOMAS 

CASTANHA - OAB:1304-E/MT, ROBSON AVILA SCARINCI - 

OAB:MT/6.939

 Certifico que, haja vista o decurso da suspensão deferida nestes autos 

conforme certidão retro, impulsiono estes autos à remessa de expediente 

para o Diário da Justiça Eletrônico, com intimação à parte autora para 

manifestação, no prazo de 15 (quize) dias. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 215531 Nr: 10916-32.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE BARROS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILEIDE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566 - MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE ROCHA - 

OAB:8.004 MT, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5645, JOSÉ 

MORENO SANCHES JUNIOR -UNIVAG - OAB:4759

 Vistos.

Em análise dos autos verifica-se que a requerida, Lucileide Pereira da 

Silva, pediu o desarquivamento dos autos para requerer o cumprimento de 

sentença, em desfavor da autora, Marlene de Barro Santos, não ter 

atendido a solicitação para que enviasse nova procuração conforme 

modelo exigido pelo cartório.

Ocorre que, na petição de fls. 178 a autora informou que a requerida 

entrou em contato solicitando a correção da procuração, juntando nova 

procuração aos autos conforme requerido, solicitando a intimação da 

requerida para retira-la. A procuração original foi entregue à estagiária 

que assistia a requerida (fls. 187).

De tal modo, manifeste-se a requerida quanto ao cumprimento da 

obrigação pela parte autora, devendo esclarecer qual a irregularidade na 

procuração dever ser corrigida pela autora para atender às exigências do 

cartório, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, sem manifestação, retornem os autos ao arquivo, caso 

contrário, façam os autos conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 341655 Nr: 9236-02.2014.811.0002

 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: ROBERTA REFERINA DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13335/MT, RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 90/116 apresentado pela 

requerida, foi interposto no prazo legal, bem como encaminho intimação ao 

requerente para ofertar as contrarrazões, no prazo de 15 dias em 

conformidade com a Legislação processual. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 441227 Nr: 7400-23.2016.811.0002

 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): RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:12594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10.756

 Certifico que encaminho ao DJE, intimação da seguinte decisão: " Vistos 

etc. 1 - Primeiramente, deverá ser cadastrada no Sistema Apolo a 

advogada subscritora da petição de fls. 68, a fim de que seja intimada 

para regularizar a representação processual da parte executada, juntando 

aos autos procuração e atos constitutivos da empresa. Prazo: 10 dias. 2 - 

Independentemente do cumprimento do item acima, certifique-se quanto à 

interposição de embargos. 3 – Intime-se a parte exequente para que se 

manifeste acerca do requerimento de parcelamento efetuada pelo devedor 

às fls. 68 e/ou requeira o que entender de direito. Prazo: 10 dias. 4 – 

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 331094 Nr: 27384-95.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA BORGES MOURA, JULIANA BORGES 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA - 

OAB:OAB/MT13.288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diante das correspondências devolvidas (fls. 129/130), cumpra-se a 

decisão de fls. 121, itens “1” e “3”, via mandado.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 302996 Nr: 23906-16.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECANICA E AUTO PEÇAS ANNA VITORIA LDTA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICE XAVIER DOS SANTOS FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:7683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A falta de bem penhorável não importa extinção do processo de execução 

ou baixa no Distribuidor, mas apenas enseja seu arquivamento provisório 

até que sejam localizados bens do devedor, nos termos do art. 921, III, § 

1º, do NCPC.

 Em assim sendo, defiro o petitório de fls. 67 e suspendo o curso do 

processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 350676 Nr: 16330-98.2014.811.0002

 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: SERGIO WICHOCKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT - GLOBAL VILAGE TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6.666/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse contexto, observados os critérios objetivos recomendados pela 

doutrina e pela jurisprudência dentre os quais se encontra a condição 

econômica das partes, bem como considerada a equidade, 
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proporcionalidade, razoabilidade e a extensão do dano, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, e entendo como justa fixar a 

indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos 

morais, a ser paga pela GVT – Global Village Telecom S/A ao requerente 

Sérgio Wichocki, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu 

arbitramento (presente data), bem como declarar a inexistência dos 

débitos com relação aos contratos nº 0000000012837-MT, 

0000000012719-MT e 0000000012479-MT.Condeno a parte requerida a 

pagar as custas processuais, bem como, os honorários advocatícios que 

arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, 

conforme art. 20, § 3º, do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 347260 Nr: 13650-43.2014.811.0002

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARECHAL RONDON 

SEÇÃO I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA MARQUES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que mais consta nos autos, JULGO 

PROCEDENTE a ação, com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do 

CPC, para o fim de condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.374,66 

(dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), 

referente as taxas condominiais de 12/06/2013, 12/07/2013, 12/08/2013, 

12/09/2013, 12/10/2013, 12/11/2013, 12/12/2013, 12/01/2014, 12/02/2014, 

12/03/2014, 12/04/2014 e 12/05/2014, e aquelas vencidas no decorrer do 

processo, acrescidas de juros de 1% ao mês, contados a partir do 

vencimento de cada parcela, correção monetária pelo INPC e multa 

moratória de 2%, conforme previsão do artigo 1336, § 1º, do Código Civil e 

do art. 323 do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida a 

pagar as custas e despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 94074 Nr: 3597-81.2006.811.0002

 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: MARILZA MARIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VICK LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1 - Em análise aos autos, verifico que a empresa requerida – Construtora 

Vicky Ltda – foi devidamente citada, conforme se observa às fls. 117, 

deixando decorrer in albis o prazo para apresentação de contestação, 

razão pela qual decreto sua revelia, devendo os prazos com relação a ela 

correr em cartório, independentemente de intimação, nos termos do art. 

344, II, do CPC.

 2 – Por outra banda, considerando que a Fazenda Pública Estadual não 

se pronunciou acerca da existência ou não de interesse na presente 

demanda, reitere-se novamente o expediente de fls. 125.

 3 - Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278367 Nr: 21973-42.2011.811.0002

 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: ELIZETE BRAZ MACIEL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO EMPRENDIMENTOS IMOBILARIOS 

LTDA, RUDI SOLVATE SALOMÉ, MAURO BRAZ MACIEL, ELARINDA 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCOLN BARROS 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 8777, AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:OAB/MT7099, KEIT DIOGO GOMES - UNIVAG - OAB:14028, Stela 

Cunha Velter/CURADOR/UNIVAG - OAB:4984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURO BRAZ MACIEL, Cpf: 

37797913153, Rg: 130.402, Filiação: Sem Qualificações. 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: ELIZETE BRAZ MACIEL SILVA MOVE AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EM FACE DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

Despacho/Decisão: Vistos etc.1 - Considerando a certidão negativa de fls. 

104, cite-se por edital o confinante Mauro Braz Maciel, com o prazo de 30 

(trinta) dias.2 – Em atendimento ao requerimento de fls. 107, oficie-se à 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, a fim de que informe o CNPJ 

da empresa requerida . Prazo: 10 dias.3 – Excluam do polo passivo os 

confinantes.4 - Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

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, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 04 de junho de 2018

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268084 Nr: 15613-91.2011.811.0002

 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): LUIZ CARLOS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ CARLOS FERNANDES, Rg: NADA 

CONSTA, Filiação: S/qualificação, 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: ESPOLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS MOVE AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA EM FACE DE LUIZ CARLOS FERNANDES.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Compulsando os autos, verifica-se que na 

primeira diligência realizada no imóvel reivindicado verificou-se a ausência 

do ocupante (certidão de fl. 42), posteriormente em nova diligência o bem 

foi devidamente descrito pelo Oficial de Justiça, demonstrando que 

inexistem moradores no local, pois há apenas uma cerca e uma casa 

inacabada sem reboco ou cobertura (certidão de fl. 56).Considerando a 

dificuldade do autor em informar o CPF do requerido não há possibilidade 

de realização de pesquisa via Sistema Infoseg, conforme já informado à fl. 

51, faz-se pertinente o deferimento de citação por edital, pois o que se 

verifica é o abandono do imóvel no curso da ação.DEFIRO o pedido de fls. 

52/53, com fulcro no artigo 256, I, do Código de Processo Civil, e 

DETERMINO a citação por edital do requerido Luiz Carlos Fernandes, pelo 
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prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do CPC. Decorrido o 

prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser certificado, mister 

se faz a designação de curador especial ao réu revel, e em atenção ao 

art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria Pública desta Comarca 

para representar a parte requerida, devendo ser intimada para 

apresentação de contestação no prazo legal.Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

tendo em vista tratar-se de processo incluso na META 2.

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, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 04 de junho de 2018

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220030 Nr: 279-85.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAHIM CALIXTO SAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NAHIM CALIXTO SAID, Cpf: 

95721100125, Rg: 13865226, Filiação: S/qualificação, brasileiro(a), 

Telefone 65-9975-2095. 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$ 5.592,95 (Cinco mil e 

quinhentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

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: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT, mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO - UNIVAG MOVE AÇÃO 

MONITÓRIA EM FACE DE NAHIM CALIXTO SAID.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Compulsando os autos, tenho que a 

presente ação, proposta no ano de 2009, ainda não obteve êxito na 

tentativa de citação do requerido. Pois bem. Considerando que as 

tentativas de citação do requerido, restaram-se infrutíferas (fls. 53, 62), 

mesmo após oficiadas as empresas de telefonia, água e energia para que 

informassem endereços atualizados do Requerido (fls. 86/92), bem como 

realizada consulta pelo Sistema INFOJUD (fls. 75), entendo que houve a 

comprovação do exaurimento das possibilidades do autor em localizar o 

endereço da respectiva ré. De tal modo, não se obtendo êxito na 

localização da requerida nos endereços informados e constante nos 

cadastros da receita, é possível a citação por edital nos termos do com 

artigo 257 do Novo Código de Processo Civil.Neste sentido:AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR 

EDITAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 - Cuida-se de agravo de 

instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de 

citação por edital dos sócios da parte executada. 2 - Foram realizadas 

cinco tentativas de citação, todas frustradas, tanto da empresa devedora 

como de seus sócios, sendo certo que o Oficial de Justiça certificou, em 

cada oportunidade, que os devedores seriam desconhecidos no local ou 

teriam encerrado suas atividades. 3 - Tal circunstância encaixa-se nas 

hipóteses previstas no artigo 231 acima transcrito, não havendo porque 

não se proceder à citação por edital requerida. (...) (TRF-2 - AG: 

201302010060226, Relator: Desembargadora Federal CARMEN SILVIA 

LIMA DE ARRUDA, Data de Julgamento: 15/07/2013, SEXTA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 23/07/2013) (grifei)Deste modo, 

DEFIRO o pedido de citação por edital, com fulcro no artigo 256, II, do Novo 

Código de Processo Civil, e determino a citação por edital da requerida 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do referido 

Código. Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao réu revel, e 

em atenção ao art. 72, II, do NCPC, nomeio, desde já, a Defensoria Pública 

desta Comarca para representar a parte requerida, devendo ser intimada 

para apresentação de contestação no prazo legal.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

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, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 04 de junho de 2018

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 408973 Nr: 16088-08.2015.811.0002

 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: VALTERNEI MENDES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO FERNANDO DUARTE DA SILVA, 

MARIANA PIMENTA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO - 

OAB:16362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 Vistos, etc.

Verifica-se que, a parte autora informa o encerramento de atividades da 

empresa em discussão e alega a ocorrência de suposta alteração do 

contrato social com a sua exclusão do quadro societário, o que demonstra 

o descumprimento de decisão judicial.

Sendo assim, considerando a fotografia colacionada à fl. 462, em 

preservação ao direito do contraditório da parte ré e em observância aos 

termos do artigo 9º do CPC, faz-se necessária a concessão de prazo 

para a parte requerida se manifestar.

Indefiro o pedido da parte autora no que tange à determinação ao 

DETRAN/MT para que este apresente documentos de determinados 

veículos, uma vez que não comprovou a dilapidação patrimonial por parte 

dos demandados, bem assim a parte pode se utilizar do site do 

DETRAN/MT para verificar o extrato de cada um dos carros, tratando-se 

de diligência da parte.

Sem prejuízo da determinação supra, expeça-se ofício ao DETRAN/MT 

para que forneça cópia do processo que supostamente determinou o 

bloqueio do Centro de Formação de Condutores G10 LTDA – ME (CNPJ: 

17.516.902/0001-88).

Intime-se a parte requerida para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias 

quanto ao petitório de fls. 460/462.

 Decorrido o prazo certifique-se e retornem os autos conclusos para 

deliberações pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 420274 Nr: 22120-29.2015.811.0002

 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: SUPERMERCADO PAULISTA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE FLEX MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHIMITT - OAB:OAB/MT14.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMIS MELO FRANCO - 
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OAB:7816-B

 [...]DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, 

do CPC, fixo como ponto controvertido: a ocorrência da alegada ameaça 

contra funcionária da empresa autora e a comprovação dos danos 

morais.3. Da prova oralVerifica-se que ambas as partes requerem pelo 

depoimento pessoal da parte adversa e pela oitiva de testemunhas.Sendo 

assim, DEFIRO a produção de prova consistente na oitiva de testemunhas 

e no pedido de depoimento pessoal das partes.Finalmente, para a 

produção da prova oral deferida DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

PARA O DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 15H30MIN.Intime-se a parte 

autora para apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias 

antes da data assinalada para realização do ato, sob pena de preclusão 

(art. 357, § 4º, do CPC). Registro que a requerida arrolou testemunhas à fl. 

411.A intimação das testemunhas arroladas nos autos pelas partes 

deverá ser providenciada por esta (artigo 455, do CPC) e realizada por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar ao 

processo, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (artigo 455, §1º, do CPC).Consigno que, a inércia na 

realização da intimação da testemunha importa na desistência de sua 

inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC.Considerando 

o deferimento do depoimento pessoal da parte autora e parte requerida, 

estes deverão ser intimadas pessoalmente e desde já ficam advertidas de 

que deverão comparecer à audiência de instrução e julgamento, sendo 

presumidos confessados os fatos alegados caso não compareça ou 

comparecendo, se recuse a depor, mediante a aplicação da pena de 

confissão, conforme previsão do artigo 385, §1º do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 337737 Nr: 6018-63.2014.811.0002

 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: JOSEFINA MARIA STABILITO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:MT 6.735

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC e, 

consequentemente, revogo a liminar concedida à fl. 61.Condeno a autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e 

considerando o valor ínfimo atribuído ao valor da causa, por apreciação 

equitativa arbitro os honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), considerando o zelo do profissional; a natureza e a 

importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do 

artigo 85, § 8º, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 225240 Nr: 5402-64.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT/13241-A

 Certifico que, haja vista o decurso da suspensão deferida nestes autos 

conforme certidão retro, impulsiono estes autos à remessa de expediente 

para o Diário da Justiça Eletrônico, com intimação à parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 338972 Nr: 7122-90.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MASCARENHAS COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA MOTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURA CECILIA GREGORIO 

DORILEO - OAB:12184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o decurso da suspensão deferida nestes autos 

conforme certidão retro, impulsiono estes autos à remessa de expediente 

para o Diário da Justiça Eletrônico, com intimação à parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 444305 Nr: 9007-71.2016.811.0002

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOLIANA FERNANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LAMONIER DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268092 Nr: 15601-77.2011.811.0002

 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): BENEDITO V. OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268093 Nr: 15595-70.2011.811.0002

 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): ELIANA AOLSBACH NUNES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT, Vitor Hugo Fornagieri - OAB:15661 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268061 Nr: 15619-98.2011.811.0002

 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): VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268097 Nr: 15563-65.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIZA FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268049 Nr: 14720-03.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS, MARTA 

JATCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMARY MARTINS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248817 Nr: 8399-83.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA FERREIRA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONACORDI & LEAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BONACORDI & LEAL LTDA, CNPJ: 

00721499000126. 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: MARIZA FERREIRA LEAL MOVE AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO 

DE CANCELAMENTO DE DÉBITOS E DE TUTELA ANTECIPADA EM FACE DE 

BONACORDI E LEAL LTDA.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Compulsando os autos, tenho que a 

presente ação, proposta no ano de 2010, ainda não obteve êxito na 

tentativa de citação do requerido. Pois bem. Considerando que as 

tentativas de citação do requerido, restaram-se infrutíferas (fls. 29, 45), 

mesmo após consulta realizada pelo Sistema INFOJUD (fls. 64), entendo 

que houve a comprovação do exaurimento das possibilidades do autor em 

localizar o endereço da respectiva ré. De tal modo, não se obtendo êxito 

na localização da requerida nos endereços informados e constante nos 

cadastros da receita, é possível a citação por edital nos termos do com 

artigo 257 do Novo Código de Processo Civil.Neste sentido:AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR 

EDITAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 - Cuida-se de agravo de 

instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de 

citação por edital dos sócios da parte executada. 2 - Foram realizadas 

cinco tentativas de citação, todas frustradas, tanto da empresa devedora 

como de seus sócios, sendo certo que o Oficial de Justiça certificou, em 

cada oportunidade, que os devedores seriam desconhecidos no local ou 

teriam encerrado suas atividades. 3 - Tal circunstância encaixa-se nas 

hipóteses previstas no artigo 231 acima transcrito, não havendo porque 

não se proceder à citação por edital requerida. (...) (TRF-2 - AG: 

201302010060226, Relator: Desembargadora Federal CARMEN SILVIA 

LIMA DE ARRUDA, Data de Julgamento: 15/07/2013, SEXTA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 23/07/2013) (grifei)Deste modo, 

DEFIRO o pedido de citação por edital, com fulcro no artigo 256, II, do Novo 

Código de Processo Civil, e determino a citação por edital da requerida 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do referido 

Código. Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao réu revel, e 

em atenção ao art. 72, II, do NCPC, nomeio, desde já, a Defensoria Pública 

desta Comarca para representar a parte requerida, devendo ser intimada 

para apresentação de contestação no prazo legal.No mais, 

desentranhe-se o documento de fls. 44, posto que é estranho aos autos, 

juntando-o ao respectivo processo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

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, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 04 de junho de 2018

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002306-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. M. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - 692.806.222-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002306-43.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

PEDRO AUGUSTO MELO ACHITI REPRESENTANTE: GLECY KELLY NUNES 

DE MELO EXECUTADO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos e etc. 

Considerando que na presente demanda envolve interesse de incapaz 

(CPC – II, art. 178), promovam-se os autos ao Ministério Público e após 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001502-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL JOSE DUARTE FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654 (ADVOGADO)

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - SP325150 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001502-12.2016.8.11.0002. AUTOR: 

GABRIEL JOSE DUARTE FERREIRA RÉU: MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA Vistos, etc. Diante do Termo 

de Parceria n. 012/2018 – NUPEMEC, firmado entre o Núcleo Permanente 

de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos, o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Várzea Grande e a parte 

requerida, visando a resolução de conflitos em processos que envolvam a 

parte ora requerida, bem como considerando que a presente demanda foi 

incluída na pauta conciliatória, passo a intimar as partes acerca da data 

agendada para o ato. Fica designada sessão de conciliação para o dia 

18/06/2018, às 09h, a qual ocorrerá no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, devendo o Sr. Gestor proceder com 
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o encaminhamento dos autos para a realização do ato. Outrossim, tendo 

em vista que as partes já possuem advogados constituídos nos autos 

ficam elas intimadas por meio de seus procuradores da presente decisão 

para comparecimento à audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003495-90.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA DE SOUZA FORTUNATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO OAB - MT21547/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DOS SANTOS CORDEIRO (RÉU)

CARLOS ROBERTO VENDRAMIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no prazo (COMUM) 

de 10(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003495-90.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA DE SOUZA FORTUNATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO OAB - MT21547/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DOS SANTOS CORDEIRO (RÉU)

CARLOS ROBERTO VENDRAMIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: EMILIA DE 

SOUZA FORTUNATO Parte Ré: RÉU: ELIANE DOS SANTOS CORDEIRO, 

CARLOS ROBERTO VENDRAMIN Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 

356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores 

elementos probatórios para formação do juízo de convicção, razão porque 

passo ao saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem 

assim a ordenar a produção da prova. Da inépcia da inicial Alegam os 

requeridos ser a autora parte ilegítima para figurar no polo ativo da 

demanda, sob a alegação de que esta não comprovou o efetivo exercício 

na posse do imóvel objeto da lide. Ainda, afirmam não haver conexão 

lógica entre a conclusão e a narrativa dos fatos. Pois bem, o Código de 

Processo Civil fixou no artigo 330, § 1º, os motivos que tornam a petição 

inicial inepta, quais sejam: falta de pedido ou causa de pedir; lógica entre 

os fatos e conclusão e compatibilidade entre os pedidos. Da análise do 

processo revela que a petição inicial está material e formalmente 

constituída não infringindo nenhuma das regras expostas, tanto que 

possibilitou a realização da defesa dos requeridos sem maiores 

empecilhos. Outrossim, é cediço que a prova da posse da autora é matéria 

afeta ao mérito da lide, em que ela deverá comprovar o cumprimento do 

art. 561, do Código de Processo Civil para obter eventual a procedência do 

pedido reintegratório. Some-se a isso, o pleno interesse-adequação da 

autora, diante da impossibilidade de se obter o direito sem a interferência 

do poder judiciário, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. Da 

irregularidade de representação Os requeridos aduzem a irregularidade de 

representação da autora, sob o argumento de que a procuração de id. 

3232189 encontra-se em nome do Sr. Nelson Rodrigues e não em nome da 

autora representada por este, razão pela qual requereu a extinção do feito 

sem o julgamento do mérito. Da análise da petição inicial resta claro que a 

presente ação foi proposta pela Sra. Emilia de Souza Fortunado 

representada pelo Sr. Nelson Rodrigues, todavia a procuração de id. 

3232189 foi elaborada em nome de seu representante. Dessa forma, 

tratando-se apenas de um erro na representação processual da autora o 

qual é sanável e considerando que autora juntou aos autos procuração de 

id. 12899688, afasto a presente preliminar. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFEITO DE 

REPRESENTAÇÃO - VÍCIO SANÁVEL - ART. 13 DO CPC - EQUÍVOCO NA 

INDICAÇÃO DO NOME DO RÉU - ERRO MATERIAL QUE NÃO IMPEDE A 

APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUERIMENTO PARA INTIMAÇÃO 

EXCLUSIVA DE DETERMINADO ADVOGADO - INOBSERVÂNCIA - 

MANIFESTO PREJUÍZO À PARTE - DECISUM REFORMADO - RECURSO 

PROVIDO. A irregularidade de representação é vício sanável mediante 

determinação do juiz, conforme dispõe o art. 13 do CPC. O erro material 

consistente na identificação equivocada do réu não impede o 

conhecimento do pedido e, sendo ele expresso para que as intimações se 

destinem com exclusividade a determinado advogado, sua inobservância é 

causa de nulidade dos atos processuais posteriores, diante do manifesto 

prejuízo à parte.” (TJ/MT - AI, 24222/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 30/07/2014, 

Data da publicação no DJE 04/08/2014.) Dos pontos controvertidos e das 

provas Com efeito, passo a fixar os pontos controvertidos: a) o exercício 

anterior da posse pela requerente; b) a ocorrência de esbulho 

possessório; c) se a alegada posse exercida pela parte requerida é de 

boa-fé; d) se a parte autora tem direito a indenização a título de lucros 

cessantes pela fruição do imóvel i) se a autora faz jus ao direito de 

reparação a eventuais danos causados no imóvel. Diante da natureza da 

controvérsia, defiro a produção de prova oral, consistente na oitiva 

apenas 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 14/06/2018, às 

15:30 horas. Desde já ficam os advogados das partes cientificados de 

que cabe a eles o dever de informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 

455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º 

do art. 455, CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as 

partes informarem a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da 

data da audiência a ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a 

fim de que a intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a 

solenidade em tela seja consolidada. Intimem-se todos. Cumpra-se. Às 

providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 434644 Nr: 3793-02.2016.811.0002

 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: OLIMPIO SANTANA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/ MT

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

declarar inexistente o débito no valor R$ 100,59 (cem reais e cinquenta e 

nove centavos), referente ao contrato nº. 0000005045728306; condenar 

a requerida ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente a partir da data do arbitramento (29/05/2018), pelo índice 

INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., 

contados do evento danoso ocorrido em 06/04/2015 (Súmula 54, STJ).Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC e confirmo 

a liminar deferida nos autos.Considerando que “na ação de indenização 

por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial 

não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, 

esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante 

a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, 

o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º 

CPC/2015).Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da 

obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao 
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arquivo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande-MT, 29 de maio de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 397408 Nr: 9982-30.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE ZARICHTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, FRENTE, LADO ESQUERDO, 

SEM MORADOR, LADO DIREITO, FUNDOS, "FELIPE DE TAL", MARTINHA 

ARAUJO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 

12.066, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:14490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 397408

Vistos, etc.

Defiro os pedidos de fls. 174 e 175, pelo que expeça-se mandado de 

citação dos herdeiros indicados, atentando-se ao endereço fornecido 

pelos autores, bem como expeça-se carta precatória visando a citação 

dos herdeiros Walter Nunes Boabaid de Carvalho e Louriza Soares 

Boabaid.

Consigne-se, também, no mandado que nas diligências a serem realizadas 

deverá o Oficial de Justiça indagar aos demais herdeiros sobre o atual 

endereço das herdeiras Lucila Soares Boabaid e Terezinha Maria de 

Santana.

 Outrossim, expeça-se mandado de constatação visando aferir os 

moradores dos imóveis vizinhos ao lote usucapiendo e proceder com a 

citação de quem quer esteja na posse dos imóveis lindeiros.

 Por fim, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 

350, do CPC, oferecer impugnação à contestação de fls. 144/150.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 30 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 518160 Nr: 23427-47.2017.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORBERTO ANACLETO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA LOUVEIRA FERREIRA, ANTONIO 

FERREIRA ROSA, DANIEL FERREIRA ROSA, DANIELA LOUVEIRA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da parte autora requerendo a citação por hora 

certa dos requeridos Adriana Louveia Ferreira e Antonio Ferreira Rosa, 

bem como pugnou pela citação por edital dos requeridos Daniel Ferreira 

Rosa e Daniela Louveia Ferreira (fls. 17/18),

Pois bem, malgrado os termos da petição, verifico que a citação por edital 

dos requeridos Daniel Ferreira Rosa e Daniela Louveia Ferreira é medida 

precoce, uma vez que não há informações de que estes se encontram em 

local inserto e não sabido, conforme se observa do teor da certidão de fl. 

15. Ademais, a parte autora ainda não esgotou todos os meios de 

localização dos requeridos.

No que diz respeito ao pedido de citação por hora certa dos requeridos 

Adriana Louveia Ferreira e Antonio Ferreira Rosa, também indefiro, por 

entender que não foram preenchidos os requisitos do artigo 252 do CPC, 

uma vez que a citação por hora certa está condicionada a suspeita de 

ocultação pelo oficial de justiça. Logo incumbe ao meirinho, suspeitando de 

ocultação, realizar a citação por hora certa.

 Ademais, não há nos autos qualquer informação de que dos requeridos 

Adriana Louveia Ferreira e Antonio Ferreira Rosa estejam se ocultando 

com a intenção de frustrar o ato citatório, conforme se observa do teor da 

certidão de fl. 15.

Posto isso, determino seja renovado o mandado visando a citação dos 

requeridos Adriana Louveia Ferreira e Antonio Ferreira Rosa, salientando 

ao Sr. Oficial de Justiça que havendo suspeita de ocultação da executada 

deverá adotar as providências necessárias para o cumprimento do art. 

252, parágrafo único, do CPC.

Por fim, determino que o autor informe nos autos o atual endereço dos 

requeridos Daniel Ferreira Rosa e Daniela Louveia Ferreira, para posterior 

citação ou manifeste o que entender de direito para o deslinde do feito.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 30 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 100196 Nr: 9589-23.2006.811.0002

 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: RITA DE CASSIA CLEMENTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A -TELEMAT BRASIL 

TELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:7.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT/13241-A, MIKAÉLE KLOPPEL SILVA - OAB:35961

 Vistos etc.

 Compulsando os autos observo que a requerida alega ter realizado um 

depósito recursal o qual não foi resgatado até o presente momento, razão 

pela qual requereu a transferência do valor para sua conta bancária (fl. 

312).

 Pois bem, em que pese a alegação da parte requerida não há nos autos 

qualquer depósito recursal, razão pela qual indefiro o pedido retro e 

determino o retorno dos autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 30 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 481139 Nr: 2600-15.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DOLENCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENAIDE FERREIRA DA SILVA, ANA RITA DA 

SILVA, IDIENE FERREIRA DA SILVA, IVANIR FERREIRA DA SILVA, IVONE 

BENÍCIA DA SILVA, LINDOMAR FERREIRA DA SILVA, MARIA ILZA 

FERREIRA DA SILVA, ZENIR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - 

OAB:14.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 Assim, rejeito a preliminar em análise.Não havendo outras questões 

preliminares a serem apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, dou 

por saneado o processo, passando a sua instrução.Assim, de acordo 

com os autos, fixo os pontos controvertidos como sendo: a) se o 

embargante efetivamente adquiriu o veículo litigioso do Sr. João Tanaka 

através de contrato verbal; b) há quanto tempo a embargante se encontra 

na posse do bem e a que título; c) se a posse da embargante é justa e de 

boa-fé e, d) se ocorreu fraude à execução.Diante da natureza da 

controvérsia, defiro apenas a produção de prova oral consistente na oitiva 

de testemunhas em favor dos embargados, devendo estes, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 

357, CPC).Outrossim, indefiro a prova testemunhal requerida pelo 

embargante, pois esta encontra-se preclusa, haja vista que o artigo 677 

do CPC, é claro ao determinar que o rol de testemunhas na ação de 

embargos de terceiro deve ser oferecido na petição inicial, o que não 
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ocorreu na espécie.Nesse sentido(...), indefiro o pedido de oitiva das 

partes, uma vez que as alegações delas já foram delineadas na fase 

postulatória, a dispensar as suas inquirições em audiência de 

instrução.Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/08/2018, às 15:30 horas.Desde já fica o advogado da parte embargada 

cientificado de que cabe a ele o dever de informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo 

(art. 455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 

4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento 

(art. 455, § 1º, CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 448800 Nr: 11302-81.2016.811.0002

 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: TNADS, RAQUEL ANASTACIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 57160, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 7.659

 Vistos etc.,

Aportou aos autos petição de fls. 71 na qual a parte autora alega estar 

passando por dificuldades financeiras, razão pela qual requereu a 

expedição de alvará judicial para liberação do valor depositado em juízo 

diretamente em conta bancária de titularidade de sua patrona.

 À fl. 73 Ministério Público apresentou manifestação contrária ao pedido 

retro.

 Pois bem. Em que pese as alegações do ilustre representante do 

Ministério Público, a liberação do valor consignado em juízo deve ser 

liberado em favor da autora, porém não na forma postula, mas sim em 

conta bancária de titularidade da genitora da menor.

Isso porque, não há óbice à expedição de alvará para levantamento do 

valor pertencente a autora diretamente para a sua genitora a qual cabe a 

administração dos bens dos filhos menores no exercício razoável do 

poder familiar.

Dessa forma, deixo de acolher a cota ministerial e em consequência 

acolho parcialmente o pedido de fl. 71. Assim, preclusa esta, e atendido o 

prazo inserto no Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se alvará em favor da 

autora em conta bancária de titularidade da sua genitora Sra. Raquel 

Anastácio da Silva, a qual deverá informar o número da referida conta nos 

autos.

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, 24 de maio de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 451673 Nr: 12591-49.2016.811.0002

 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: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVSON BARBOSA RONDON, LAURA 

GONÇALVES DO NASCIMENTO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 Redesigno a audiência de conciliação para o dia 23/08/2018 às 14:00 

horas, bem como determino a expedição de mandado visando a citação do 

requerido, com antecedência mínima de dez (10) dias da data supra, 

constando as advertências da Lei (CPC – §2º, art. 277/1973).

As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

prepostos com poderes para transigir (CPC - §3º, art. 277/1973).

Não obtida à conciliação, na própria audiência, a requerida deverá 

oferecer contestação oral ou escrita, aparelhada com documentos e rol de 

testemunhas e, se requerer a produção de prova pericial, desde logo, 

apresentará quesitos, podendo indicar assistente técnico (CPC – art. 

278/1973).

Por fim saliento que o mandado a ser expedido deverá ser cumprido nos 

endereços indicados pela autora à fl. 2188219, bem como ressalto ao Sr. 

Oficial de Justiça que havendo suspeita de ocultação da parte requerida 

deverá adotar as providências necessárias para o cumprimento do art. 

252 do CPC, bem como autorizo o cumprimento do mandado após às 19:00 

horas, com os benefícios do art. 212, do CPC.

Intimem-se.

Várzea Grande-MT, 24 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 278356 Nr: 21959-58.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER AMARAL DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADIA S/A, NELI GARCES DE OLIVEIRA, HDI 

SEGUROS S.A, TRANSPORTADORA MAITAN 7& ELGER LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9547, Ryuler Gomes da Costa - OAB:24247-O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT, HENRIQUE JOSE DA 

ROCHA - OAB:OAB/RS 36.568, JULIO CESAR GOULART LANES - 

OAB:MT 13329-A, JÚLIO CESAR GOULART LANNES - OAB:MT 

13.329-A

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 351134 Nr: 16681-71.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, CAROLINA 

PEREIRA TOME WICHOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTONIO BREDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603-B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 12378 Nr: 149-91.1992.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTE SANTANA, ELIANE MEDEIROS SANTANA, 

ANTONIO SOUZA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENÍZIO ZANIN, MARIA DO CARMO ZANIN, 

JOSE ROSA DA SILVA, SUELENE INFANTINO, HENRIQUE OLÍMPIO 

MONTEIRO, ELZA MARIA DE FIGUEIREDO, DEVANIR ZANIN, DEVALCIR 

ZANIN, GILMAR ANTONIO DALPRÁ, ESPÓLIO DE BAZÍLIO ZANIN, ESPÓLIO 

DE PATROCINIA CASTILHO ZANIN, LEIDIMAR SOUZA DOS SANTOS 

ZANIN, DALVA MARIA ARRAES ZANIN, DEONIR ZANIN DALPRA, JÚLIO 

CÉSAR FRANCHINI, DELENIR APARECIDA ZANIN FRANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO S. LOBATO - 

OAB:3623, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EZENIR DUCATI - 
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OAB:2365-A/MT, HÉLIO PASSADORE - OAB:3008-A/MT, LUIZ 

AUGUSTO PIRES CEZÁRIO - OAB:2.090/MT

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 251193 Nr: 10501-78.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELLY CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES DA SILVA - 

OAB:14884/O

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta Instituição Educacional 

Matogrossense - IEMAT em desfavor de Grazielly Cristina da Silva, todos 

devidamente qualificados nos autos, visando o recebimento da obrigação 

imposta nos autos.

Após o trânsito em julgado da sentença a parte exequente pugnou pela 

intimação da parte executada para o pagamento do débito, porém esta se 

manteve inerte.

Em seguida foi realizada penhora online do valor de R$ 2.700,00 em 

contas bancárias da executada (fl. 222/225).

Às fls. 231/233 as partes compuseram acordo e requereram a 

homologação do pacto com a consequente extinção do feito.

 Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de 

validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes.

 Dessa forma, homologo o acordo em questão para que surtam os seus 

legais efeitos em relação a este feito e, por conseguinte o processo é de 

ser extinto em virtude da satisfação do crédito, conforme se observa às 

fls. 236/237.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte executada para levantamento da 

quantia penhorada à fls. 224 e em seguida arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 30 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 251640 Nr: 10898-40.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Instituição Educacional 

Matogrossense Iemat em desfavor de Everson Santana da Silva, todos 

devidamente qualificados nos autos.

As partes compuseram acordo às fls. 214/217 e requereram a 

homologação do pacto com a consequente extinção do feito.

Após vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Decido.

Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de 

validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes.

 Dessa forma, homologo o acordo em questão para que surtam os seus 

legais efeitos em relação a este feito e, por conseguinte o processo é de 

ser extinto em virtude da satisfação do crédito, conforme se observa do 

teor do acordo de fls. 214/217.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte executada para levantamento da 

quantia penhorada à fls. 207 e em seguida arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Várzea Grande-MT, 30 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 334749 Nr: 3264-51.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MIRANDA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS SANTOS ALVES - 

OAB:17.568/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta Adalto Sales de Matos 

Junior em desfavor de Bruno Miranda Araújo, todos devidamente 

qualificados nos autos, visando o recebimento da obrigação imposta nos 

autos.

Após o trânsito em julgado da sentença a parte exequente pugnou pela 

intimação da parte executada para o pagamento do débito, porém esta se 

manteve inerte.

Em seguida foi realizada penhora online do valor de R$ 1.237,05 em 

contas bancárias do executado (fl. 137).

Às fls. 139/140 as partes compuseram acordo e requereram a 

homologação do pacto com a consequente extinção do feito.

 Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de 

validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes.

 Dessa forma, homologo o acordo em questão para que surtam os seus 

legais efeitos em relação a este feito e, por conseguinte o processo é de 

ser extinto em virtude da satisfação do crédito.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte exequente no valor de R$ 

1.000,00, bem como expeça-se alvará em favor do executado para 

levantamento do saldo remanescente.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 30 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 345363 Nr: 12156-46.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON ANTÃO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES 
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- OAB:9372/MT, PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - OAB:14.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta Ailton Antão de Almeida 

em desfavor de Banco Bradesco Financiamento S.A, todos devidamente 

qualificados nos autos, visando o recebimento da obrigação imposta nos 

autos.

Após o trânsito em julgado da sentença a parte exequente pugnou pela 

intimação da parte executada para o pagamento do débito.

Em seguida a parte executada realizou o depósito da quantia de R$ 

8.243,53 (fl.119), ao passo que o exequente requereu a expedição de 

alvará em seu favor (fl. 121).

 Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que o valor depositado à fl. 119 serviu para adimplir o débito sub judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 30 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 420292 Nr: 22132-43.2015.811.0002

 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: WLADIMIR LUCAS SANTOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18.047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT movida por 

Wladimir Lucas Santos da Costa em desfavor Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

 Após o trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos 

autos e informou o depósito da quantia referente à obrigação imposta na 

sentença (fl. 146).

Em seguida a parte autora se manifestou concordando com o valor 

depositado e requereu a expedição de alvará em seu favor (fl. 148).

 Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que os valores depositados em juízo pela 

requerida serviram para adimplir o débito, conforme se observa à fl. 146.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 30 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 32503 Nr: 1961-56.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MATO GROSSO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK - 

OAB:7355-A

 Vistos, etc.

Considerando que a parte requerida manifestou interesse na realização de 

conciliação, conforme se observa do teor da petição de fl. 251, designo 

audiência de conciliação para o dia 30/07/2018, às 14:00 horas, o que 

faço com fulcro no art. 139, inciso V, do CPC, 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.

Outrossim, tendo em vista que as partes já possuem advogados 

constituídos nos autos ficam elas intimadas por meio de seus 

procuradores da presente decisão para comparecimento à audiência de 

conciliação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 30 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 407045 Nr: 15153-65.2015.811.0002

 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: VOLU MANOEL DE SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que a parte autora pugnou pelo início de 

cumprimento de sentença visando o recebimento da quantia imposta na 

sentença proferida nos autos, porém verifico que o autor aplicou a multa 

de 10%, prevista no art. 475-J, caput, do CPC/1973 sobre o valor da 

condenação.

Pois bem, é sabido que com a nova sistemática processual, não basta o 

trânsito em julgado, para que seja aplicada a multa anteriormente prevista 

no art. 475-J do CPC/1973 e hoje positivada no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015, tendo em vista que somente após o devedor ser intimado na 

pessoa de seu advogado, por meio da imprensa oficial, para a efetivação 

do pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, e caso não o faça, passará a 

incidir sobre o montante da condenação, a multa de 10% (dez por cento).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO FAZER – 

SÚMULA 410/STJ – INEXISTÊNCIA DE MULTA A SER EXECUTADA – 

MATÉRIAS ALHEIAS À DECISÃO AGRAVADA – NÃO CONHECIDAS – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A multa cominatória passa a incidir 

após a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de 

fazer, se não houve a intimação pessoal não há multa a ser executada. Na 

estreita via do agravo de instrumento não cabe apreciar matéria alheia à 

decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação do 

princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJMT - AI 107768/2016, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

Assim, considerando que não houve intimação do requerido para que ele 

efetuasse o cumprimento da obrigação imposta na sentença determino 

que a parte autora aporte autos cálculo atualizado da dívida sem a 

aplicação da multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumprida a determinação supra, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 30 de maio de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 221633 Nr: 1885-51.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISUL ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. PRADO COMERCIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA MIRESSE LEMES - 

OAB:RS 73331, FELIPE L. MACHADO - OAB:RS 31005

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte requerida manifestou interesse na realização de 

conciliação, conforme se observa do teor da contestação ofertada nos 

autos, designo audiência de conciliação para o dia 25/07/2018, às 17:00 

horas, o que faço com fulcro no art. 139, inciso V, do CPC, ser realizada 

por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ.

Fica a parte autora intimada por meio de seu procurador da presente 

decisão para comparecimento à audiência de conciliação.

Outrossim, intime-se a executada pessoalmente para o comparecimento 

no ato acima descrito, tendo em vista que esta não possui advogado 

constituído nos autos .

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 30 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 210120 Nr: 5914-81.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SAN REMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINY TRANSPORTADORA LTDA ME, AILCE 

NASCIMENTO DA SILVA, KARINY RODRIGUES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - 

OAB:15341-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas da Silva 

Melgarejo/UNIVAG - OAB:15213/E, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - UNIVAG - OAB:MT 4.062

 Assim, a desconstituição da penhora do bem é medida que se impõe a 

teor do art. 1º da Lei 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de 

família. Nesse sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE 

TERCEIROS – TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE QUEM ATUA COMO 

PARTE NO PROCESSO EXECUTIVO – REJEITADA – EXCEÇÃO PREVISTA 

NO ART 1046, § 2º, DO CPC – CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – 

IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – EXEGESE DO ARTIGO 1º DA 

LEI Nº 8.009/90 – PROTEÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE MORADIA 

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Permite a regra estampada no § 

2º do art. 1.046 do CPC, que os executados podem ajuizar embargos de 

terceiro, para defesa de bens cuja aquisição ou pela qualidade em que os 

possuir, não possam ser atingidos pela constrição judicial. Consoante a 

inteligência do art. 1º da Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial, considerado 

bem de família, é insuscetível de penhora.” (TJ/MT - Ap 57487/2015, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, 

Publicado no DJE 10/08/2015)Nestas condições, desconstituo a penhora 

do imóvel matriculado sob o n. 44.455 registrado perante o 1º Serviço 

Notarial e de Registro desta Comarca, devendo a Secretaria adotar as 

providências necessárias que o caso requer.Outrossim, antes de apreciar 

os pedidos do exequente À fl. 187, considerando que a parte executada 

manifestou interesse na realização de conciliação, conforme se observa 

do teor da petição de fl. 188, designo audiência de conciliação para o dia 

30/07/2018, às 14:30 horas, o que faço com fulcro no art. 139, inciso V, 

do CPC, 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.Por fim, tendo em vista que as partes já possuem advogados 

constituídos nos autos ficam elas intimadas por meio de seus 

procuradores da presente decisão para comparecimento à audiência de 

conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 385138 Nr: 2121-90.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, SERVIÇOS PRO - CONDOMINAIS CUIABÁ 

LTDA, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERLON SALES - OAB:16094

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fl.216, requerendo o que entender de direito, inclusive, em sendo o caso 

(processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 520676 Nr: 24817-52.2017.811.0002

 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: EDENIL GONÇALINA DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIERRE ALEXANDER ALJ COMÉRCIO DE 

PRODUTOS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Edenil Gonçalina da Silva Leite ingressou com o presente incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de Pierre 

Alexander ALJ Comércio de Produtos Gerais Ltda., ambos devidamente 

qualificado nos autos.

Determinada a emenda da petição inicial (fl. 15) a parte autora não atendeu 

o comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo concedido, 

conforme certificado à fl. 17.

Os autos me vieram conclusos para decisão.

 É o relatório. Decido.

Pois bem, vejo que depois de oportunizada a emenda da petição inicial, a 

parte autora manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo sem 

qualquer manifestação, motivo porque deverá arcar com ônus de sua 

contumácia.

 Portanto, diante da inércia da parte autora para sanar as irregularidades 

apontadas na decisão de fl. 15, inexiste alternativa senão indeferir a 

petição inicial, com fundamento no parágrafo único, artigo 321, do Código 

de Processo Civil.

 Posto isso, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução 

de mérito, com espeque no inciso I, artigo 485, do Código de Processo 

Civil.

 Custas pela parte autora, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto lhe 

defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios por insubsistir contenciosidade.

Transitada em julgado dê-se baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo.

P.I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 30 de maio de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 99415 Nr: 8943-13.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVEIROS TANGARÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE BUZELLE - OAB:2381-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:7.199
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 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Pneuar Comércio de 

Pneus Ltda. em desfavor de Viveiros Tangará Ltda., todos devidamente 

qualificados nos autos.

As partes celebraram acordo, requerendo a sua homologação com a 

consequente suspensão do feito (fls. 285/286).

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

Analisando o acordo celebrado pelas partes, vislumbro que os requisitos 

de validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes, uma vez que assinados pelas partes.

Assim, HOMOLOGO o acordo formulado de fls. 285/286 para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, suspendo o curso do 

presente processo até o seu integral cumprimento (20.08.2018), nos 

termos do art. 922, caput, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo convencionado, venha à parte exequente 

manifestar-se nos autos quanto ao cumprimento do acordo, valendo seu 

silêncio como concordância tácita ao adimplemento da dívida.

 Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 30 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 450240 Nr: 12008-64.2016.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI ROSA DE OLIVEIRA, EDILENE IZABEL DE 

SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 7182

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fl.100, requerendo o que entender de direito, inclusive, em sendo o caso 

(processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 388454 Nr: 4385-80.2015.811.0002

 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: EMILIO GARRASTAZU DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, TRESCINCO Z CORRETORA DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Moreschi - 

OAB:11.686, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA - OAB:3127-A, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:MT 12.454

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, devendo constar no polo ativo da demanda Murillo Espinola de 

Oliveira Lima e no polo passivo Emílio Garrastazu de Oliveira.

Intime-se o devedor Emílio Garrastazu de Oliveira, por meio de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor 

indicado à fl. 217, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 30 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 392023 Nr: 6582-08.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, devendo constar no polo ativo da demanda Banco Itaúcard 

S.A e no polo passivo Benedito Henrique de Oliveira Barbosa.

Intime-se o devedor Benedito Henrique de Oliveira Barbosa, por meio de 

seus patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o 

valor indicado à fl. 169, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor 

ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 30 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 426265 Nr: 25282-32.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCIA HOLANDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA 

BATISTA - OAB:18103/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13-431-A

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase. 

Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do 

valor depositado à fl. 157 e em seguida arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Às providências necessárias. P. I. 

Cumpra-se.Várzea Grande – MT, 30 de maio de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 443187 Nr: 8441-25.2016.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT movida por 

Roberto Antônio da Silva em desfavor Porto Seguro Cia de Seguros.

 Após o trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos 

autos e informou o depósito da quantia referente à obrigação imposta na 

sentença (fl. 126).

Em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado e requereu a expedição de alvará em seu favor (fl. 127).

 Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que os valores depositados em juízo pela 

requerida serviram para adimplir o débito, conforme se observa à fl. 126.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 30 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 344756 Nr: 11722-57.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIR BENEDITO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:ES 12.529

 Dessa forma, autorizo a expedição ofício ao juízo da Segunda Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco/AC (ação civil pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001) solicitando que seja realizada a 

transferência do valor indicado à fl. 185 devido pela executada ao 

exequente, ressaltando que tal valor deverá ser vinculado a presente 

demanda.Por fim, suspendo o curso dos autos até que ocorra a 

transferência do valor exequendo pelo juízo da Segunda Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco/AC para estes autos.Cumpram-se. Intimem-se. Às 

providências necessárias.Várzea Grande-MT, 30 de maio de 2018.LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 369126 Nr: 18787-06.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENIR MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORTS VILMAR FUCHS - 

OAB:12529/ES

 Dessa forma, autorizo a expedição ofício ao juízo da Segunda Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco/AC (ação civil pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001) solicitando que seja realizada a 

transferência do valor indicado à fl. 185 devido pela executada ao 

exequente, ressaltando que tal valor deverá ser vinculado a presente 

demanda.Por fim, suspendo o curso dos autos até que ocorra a 

transferência do valor exequendo pelo juízo da Segunda Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco/AC para estes autos.Cumpram-se. Intimem-se. Às 

providências necessárias.Várzea Grande-MT, 30 de maio de 2018.LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 283335 Nr: 2191-15.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL BANDEIRANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON FREITAS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 52817 Nr: 6950-71.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CIRO BARBATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES DE SOUZA, ELCI MACIEL 

DOS SANTOS, ANGELA MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonheir Roza Soares - 

OAB:5674

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 406740 Nr: 14992-55.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACAR DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11700/MT, LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - OAB:16290/MT, 

RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - OAB:11039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 388952 Nr: 4709-70.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACAR DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:OAB-MT 8078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:16290/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 374572 Nr: 22737-23.2014.811.0002

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACAR DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, 

CONCORDE COMÉRCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 
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LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11700/MT, LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - OAB:16290/MT, 

RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - OAB:11039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 378393 Nr: 25583-13.2014.811.0002

 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: JACAR DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, 

CONCORDE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA VERONICA MORCELI 

RODRIGUES - OAB:21.188/MT, FELIPE DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11700/MT, LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - OAB:16290/MT, 

RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - OAB:11039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 206771 Nr: 2672-17.2008.811.0002

 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: IDEAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGIEFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, G 

& Y INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, PILAR FOMENTO MERCANTIL 

LTDA, TAIPA SECURITIZADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE MELLO 

IGLESIAS - OAB:, Felipe Boarin L'Astorina - OAB:OAB/SP 291.961, 

Giuliano Antonio Granito - OAB:OAB/SP 273.330, NORBERTO ANGELO 

GARBIN - OAB:9978/SC, THÉO MENEGUCI BOSCOLI - OAB:

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

declarar nula as duplicatas n. 0152-1/07, 0069-A/08; 0072-B/07; 

0072-A/07 e 0072-C/08 e, consequentemente, declarar inexistente os 

débitos referente as referidas duplicatas, bem assim cancelo os protestos 

de fls. 51 e 113/115. Ainda, condeno as requeridas HIGIEFORM INDUSTRIA 

E COMÉRCIO LTDA., G & Y INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME E TAIPA 

SECURITIZADORA S/A ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser 

corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice 

INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., 

contados do evento danoso ocorrido em 28.02.2008 (Súmula 54, STJ), 

conforme se observa à fl. 51.No tocante a liminar, tenho que merece ser 

parcialmente revogada, porquanto restou demonstrado que as duplicatas 

n. 0091-A/08; 0091-2/08 e 0091-1/08 são regulares, motivo pelo qual 

revogo a liminar no que se refere a tais duplicatas, mantendo-se incólume 

os seus demais termos.Condeno as requeridas HIGIEFORM INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., G & Y INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME E TAIPA 

SECURITIZADORA S/A ao pagamento das custas processuais e na verba 

honorária, esta arbitrada em R$ 10% sobre o valor da condenação, ante a 

natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o 

local da prestação dos serviços e o tempo despendido art. 85 § 2º 

CPC/2015).Transitado em julgado, autorizo a expedição de alvará em favor 

da requerida Taipa Securitizadora S/A dos valores depositados nos autos. 

Após, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze 

(15) dias, findo o qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam 

os autos remetidos ao arquivo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências necessárias.Várzea Grande-MT, 29 de maio de 2018.LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 409671 Nr: 16437-11.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL, LELIA ROCHA ABADIO BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDILSON VITOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA 

DE MORAES - OAB:MT 10.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo 05 (cinco) 

dias, retirar o Edital de Citação para sua publicação, conforme previsão 

legal, devendo comunicar tal providência nos autos, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 450490 Nr: 12151-53.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I, 

SERVIÇOS PRO-CONDOMINO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITHIELLE MARTIM AMERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo 05 (cinco) 

dias, retirar o Edital de Citação para sua publicação, conforme previsão 

legal, devendo comunicar tal providência nos autos, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 209558 Nr: 5380-40.2008.811.0002

 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: FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA, SEBASTIANA ALVES 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM-TIM E/OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT, CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - OAB:2573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDERLY S VARELLA JUNIOR 

- OAB:7.298

 Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, revogo a liminar 

deferida nos autos.Custa pela parte autora, cuja exigibilidade fica 

suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação ao 

pagamento de honorár ios  advocat íc ios  por  insubs is t i r 

contenciosidadeTransitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. 

Publique-se. Intimem-se. Às providências necessárias.Várzea Grande-MT, 

30 de maio de 2018. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 221633 Nr: 1885-51.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISUL ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. PRADO COMERCIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA MIRESSE LEMES - 

OAB:RS 73331, FELIPE L. MACHADO - OAB:RS 31005

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos, 

com a juntada do original da guia e comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 332535 Nr: 1249-12.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO PESISSARI NETO, JULIO PELISSARI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANDA APARECIDA MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Por meio da petição de fl. 93 o exequente pugnou pela inclusão do nome 

da executada nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, 

§ 3º, do CPC e a expedição de certidão para protesto da executada.

Defiro o pedido de fl. 93, razão pela qual determino a expedição de 

certidão de teor da decisão, nos termos do art. 517, do CPC, devendo ela 

ser entregue ao exequente a qual se incumbirá de realizar o protesto do 

débito exequendo conforme lhe prouver.

 Ainda, em atenção ao disposto no art. 782, § 3º, do CPC, autorizo a 

inclusão do nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito por 

meio do sistema SERASAJUD, devendo a Secretaria adotar as 

providências necessárias para tanto.

No impulso, venha o exequente manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde do feito, ressaltando que em igual prazo deverá 

aportar aos autos planilha atualizada do débito exequendo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 30 de maio de 2015.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 242403 Nr: 3606-04.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUBOS E TUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566 - MT, MARIO PEDROSO - OAB:10220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se pessoalmente a parte exequente, para proceder com o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ver-lhe 

extinto o processo sem resolução do mérito (CPC - §1º, art. 485), com a 

consequente expedição de certidão de crédito, nos termos do art. 583 da 

CNGC.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 30 de maio de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 451165 Nr: 12399-19.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S W METAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ROCHA NETO - 

OAB:17139, MARIO PEDROSO - OAB:10220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Diante das informações contidas no ofício de fl. 86 intime-se a parte 

exequente para manifestar e após venham-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande – MT, 30 de maio de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 447692 Nr: 10765-85.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO HENRIQUE GAMAS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16.780-BA

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo 

ativo da demanda Fábio Henrique Gamas Moura e no polo passivo Tim 

Celular S/A.

Intime-se a parte devedora Tim Celular S/A através de seus patronos via 

DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado às fl. 

106 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Por fim, preclusa esta, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento do 

valor depositado à fl. 103v.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 30 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 297613 Nr: 18065-40.2012.811.0002

 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: ANTONILHA MIGUELINA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BOM SUCESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAUJO 

LEMOS - OAB:122.249-RJ

 Vistos, etc.

Primeiramente, proceda-se à exclusão na capa dos autos, do advogado 

da parte autora :Adaiane Tonhá Galvão, fazendo constar somente o nome 

do advogado Izonildes Pio da Silva.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora requer a nulidade do 

acordo de fls. 120, bem como a desconsideração da petição de fls. 121, 

ao argumento de que os patronos que assinaram o mencionado acordo 

não atuam no processo há mais de 04 (quatro) anos e, ainda assim, 

continuam peticionando.

Pede, ainda, a apreciação dos Embargos de Declaração de fls. 110 e 

respectiva impugnação de fls. 114, devendo posteriormente ser 

determinado o Bacenjud no valor de R$ 20.070,16 ( vinte mil e setenta 

reais e dezesseis centavos).

Assim, diante do requerido e informado na petição de fls. 122 e, 

considerando que não será proferida decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida, nos termos do artigo 9º do Código de 

Processo Civil, intime-se a Requerida para se manifestar nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo certifique-se e retornem os autos conclusos para 
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apreciação dos petitórios pendentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 381008 Nr: 27483-31.2014.811.0002

 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: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA, 

SERVIÇOS PRÓ CONDÔMINO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA AUTO BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Diante do desarquivamento dos autos, intime-se o autor para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se, requerendo o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 346916 Nr: 13364-65.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO DONIZETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Sales de Freitas - 

OAB:MT 7.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar contrarrazões de apelação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 303393 Nr: 24327-06.2012.811.0002

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS NETO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. M. DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT/ 9899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 24327-06.2012.811.0002 – Cód. 303393

Vistos, em correição.

Trata-se de Medida Cautelar de Arresto proposta por Martins & Martins 

Neto LTDA em desfavor de E.R.M dos Santos ME, pelos fatos e 

fundamentos expostos nos autos.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo às fls. 168, 

pugnando por sua homologação e extinção do feito.

Ás fls.169, fora determinada a intimação da parte autora para 

manifestar-se sobre o eventual cumprimento do pacto de fls.168, 

manifestando-se ás fls.171/172.

A parte requerida informa as fls.173 que o acordo entabulado entre as 

partes fls.168, fora devidamente cumprido, requerendo a extinção do feito, 

a fim de proceder à baixa definitiva dos autos.

Vieram os autos conclusos.

Relatado o necessário. Decido.

 Observo que, os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO por 

sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, alínea “b”, do CPC.

As partes ficam dispensadas do pagamento de custas remanescentes, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Todavia, a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita.

Custas, pagas inicialmente pela autora.

Honorários advocatícios, conforme ajustado.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

P.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 79171 Nr: 1828-72.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO NASSARDEN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE S. SANTOS 

NETO - OAB:OAB-MT 9270, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, em correição.

Diante do certificado, intime-se o douto patrono da parte exequente para 

que manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, requerendo o 

que entender de direito. Prazo: 10 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 269304 Nr: 15044-90.2011.811.0002

 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: M.R.D. VENTURINI & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA ROCHA DA COSTA -ME ( 

WEBFLAVIA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEADA DOS 

SANTOS - OAB:AO/MT 12.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO CESAR ZAGO - 

OAB:12737/MT

 Vistos, em correição.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 661).

Às fls. 662/666 informação de renúncia do advogado da executada Flavia 

Rocha da Costa-ME.

 Ante o exposto, intime-se pessoalmente a parte requerida/executada, 

para que cumpra o estabelecido na sentença/acórdão, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 419791 Nr: 21894-24.2015.811.0002

 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: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos, em correição.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 471 de 508



À vista do disposto na Súmula 240 do STJ, intime-se a requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que entender de direito, 

consigne-se que a ausência de manifestação, implicará na anuência tácita 

com a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, 

do CPC.

Intime-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395577 Nr: 8835-66.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER PEREIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:MT 9.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Vistos, em correição.

À vista do disposto na Súmula 240 do STJ, intime-se a requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que entender de direito, 

consigne-se que a ausência de manifestação, implicará na anuência tácita 

com a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, 

do CPC.

Intime-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 430790 Nr: 1332-57.2016.811.0002

 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: ROSANGELA DA SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT 

DE PINHO - OAB:OABMT20776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20.191

 Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 286287 Nr: 5503-96.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITABA INDÚSTRIA DE TABACO BRASILEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. DISTRIBUIDORA DE TABACO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY DA COSTA LOPES R. 

NOGUEIRA - OAB:OAB/SP145.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado KELLY DA COSTA LOPES R. NOGUEIRA para 

juntar aos autos comprovante do pagamento da 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 268135 Nr: 11128-48.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARMELEIRO AUTOS POSTO LTDA - POSTO SOL 

NASCENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 

CARLOS ALBERTO WANZUIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Vanin - OAB:10026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO para o advogado da parte autora Elias Vanin, OAB/MT 

10.026, retirar a Carta Precatória expedida com a finalidade de averbação 

na matrícula do imóvel, bem como comprovar nos autos sua distribuição no 

juízo deprecado ou juntar aos autos o comprovante do recolhimento das 

custas processuais da distribuição da deprecata junto à Comarca de 

Ponta Grosso/PR para encaminhamento via Malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 314952 Nr: 11250-90.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDINA MACHADO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFFICINA 58, VARZEA GRANDE TÊNIS CLUBE 

LTDA, RODOLFO RHAULFF BARACAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:OAB/MT 13.624 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Indefiro o pedido de citação por edital, de fls. 104, uma vez que, tal 

medida, em processos dessa natureza, somente se faz necessária, 

desde que, comprovadamente esgotadas todas as tentativas para busca 

de informações/ citações da parte.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 350819 Nr: 16433-08.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIZELDA COSTA NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAMU KAWAKAMI, KIEKO MARUYAMA 

KAWAKAMI, PAULO DE TAL, WILSON RODRIGUES, ROBERTO LEMES, 

OSVALDO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário proposta por Gizelda Costa 

Novaes em desfavor de Isamu Kawakami e sua esposa Kieko Maruyama 

Kawakami.

Citação por Edital dos réus ausentes, incertos e eventuais interessados 

às fls. 38.

A União manifestou desinteresse na lide (fls. 27).

 As Fazendas Públicas Federal, Municipal e Estadual manifestaram 

desinteresse na lide, respectivamente as fls. 27;33 e 36.

A parte autora pugnou pela citação dos dos réus Isamu Kawakami e sua 

esposa Kieko Maruyama Kawakami por edital.

Desta forma, passo a deliberar.

Para efetiva citação dos Réus identificados, embora eles sejam incertos e 

estejam em local desconhecido, o edital expedido (fls. 38) sem 

identificação do nome deles não basta para a citação efetiva deles, em 

especial como confrontantes.

 Assim, nos termos do art. 256, I do NCPC, necessário o refazimento da 

citação por edital, constando expressamente os nomes dos Réus 

indicados na exordial, como réus e confrontantes, em local incerto e não 

sabido.

Proceda a secretaria a expedição do necessário.

Decorridos os prazos previstos no respectivo edital, independente de 

novo despacho, ouça-se a Autora para impugnar, caso apresentada 

contestação, ou manifestar o que entender de direito para prosseguimento 

do feito, no prazo para impugnação, 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 239318 Nr: 707-33.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA ANDRE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:3584-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Ferreira de 

Almeida - OAB:9.116-D

 Vistos em correição.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (dez) dias, indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se às penas 

da lei.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 493171 Nr: 10000-80.2017.811.0002

 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: CONTÍNUA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA DE CAMPOS PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES 

interposta por CONTÍNUA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO Ltda. 

por dependência aos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL n.º 

12192-20.2016.8111.0002, conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 

11.101/2005.

Assim, intime-se a IMPUGNADA para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiverem e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, abre-se vistas ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 80111 Nr: 2692-13.2005.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVA TREDICI PESARINI, SANDRA PESARINI PISCOTI, 

ANGELO PESARINI FILHO, CARLA PATRICIA PESARINI, ELIANE PESARINI 

VICI, JOSE FRANCISCO VICI, ANGELO PESARINI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leoncio Lopes de Miranda, HERMES 

GONÇALO FERREIRA, EDSON FERNANDO SCHONS, ARDEMA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA APARECIDA ALVES 

MARCOS - OAB:38750, ARMANDO MAURI SPIACCI - OAB:15239, 

PAULO AFONSO MAGALHÃES NOLASCO - OAB: 13.672, ROSILENE 

PRÓSPERO - OAB:OAB/PR 12495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DAMIN - OAB:MT 

4.719-B, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, FERNANDO ROBERTO FÉLFILI - 

OAB:MT 3.923, MARCO AURELIO BALLEN - OAB:4.994/MT

 Vistos, em correição.

Diante do petitório de fls. 413, defiro a suspensão dos presentes autos, no 

prazo de 180 (cento e oitenta dias)

Decorrido o prazo avençado, certifique-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 416479 Nr: 20198-50.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLENE KELLY DO CARMO NASSARDEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA MAZIERI PERES, ISMAEL PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONHEIR ROSA SOARES - 

OAB:5674/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Diante do teor da petição de fls. 27/29, por meio da qual as partes 

informam que entabularam acordo, requerendo a homologação e 

suspensão do presente feito.

 Na decisão fls.30 suspendeu o curso do processo até o integral 

cumprimento do acordo, decorrido o prazo de suspensão, foi expedida 

intimação a parte exequente para manifestar nos autos, quedando- se 

inerte (certidão de fls.39).

 No seguimento foi expedida carta de intimação pessoal, para que no o 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos autos, quedando-se inerte, 

dando-se tacitamente por satisfeito (certidão de fls.44).

 Em assim sendo, HOMOLOGO E JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC.

 As partes ficam dispensadas do pagamento de custas remanescentes, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Todavia, a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita.

Honorários, nos termos pactuados.

 Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001019-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBEILSON APARECIDO COSTA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001019-45.2017.8.11.0002 

Vistos em correição À vista do disposto no art. 334 do CPC, e 

considerando que a conciliação/mediação é instrumento efetivo de 

pacificação social, solução e prevenção de litígios; considerando ainda 

que a resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça estabelece 

ser imprescindível apoiar, estimular e difundir a sistematização da 

mediação, com o objetivo de reduzir a excessiva judicialização de conflitos 

de interesses e nos termos da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, 

que regula a realização de mutirões, bem como sobre a pauta específica, 

DETERMINO que sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania visando a realização de sessão de 

conciliação para o dia 27 de julho de 2018, às 10horas, Mesa 4, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Na audiência supra, 

haverá a oportunidade para o diálogo com a presença de um mediador 

e/ou um conciliador. Dependendo da situação, as partes poderão ser 

ouvidas individualmente ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, 

serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através 

de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro ainda que, o comparecimento pessoal da parte 

autora é indispensável, haja vista que para eventual proposta de acordo 

por parte da seguradora faz-se necessária a submissão do segurado à 

avaliação médica para se apurar o grau de invalidez. E, o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou 
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da última sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 

do CPC). Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Várzea Grande/MT, 29 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: 1000093-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE LAURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (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 no prazo de 10(dez) 

dias requerer o que de direito , 4 de junho de 2018 ARLECI BENEVIDES DA 

SILVA Aux 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003996-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARIOLANO XAVIER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO OAB - MT5341/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário Municipal de Defesa Social (IMPETRADO)

Secretário Municipal de Gestão Fazendária - Lucenéia dos Santos Ribeiro 

(IMPETRADO)

Excelentissimo senhor Prefeito LUCIMAR SACRE DE CAMPOS 

(IMPETRADO)

 

Vistos, José Cariolano Xavier impetrou o presente mandado de segurança 

contra ato praticado pela Prefeita do Município de Várzea Grande-MT – 

Lucimar Sacre de Campos, Secretário Municipal de Gestão Fazendária – 

Lucinéia dos Santos Ribeiro; Secretário Municipal de Defesa Social – 

Evandro Homero Dias, alegando que prestou concurso público Edital nº 

01/2000 para o cargo de Guarda Municipal de 3ª Classe e que em 

17/06/2013 o pai do impetrante faleceu, sendo o pai e mãe do impetrante 

dependentes economicamente do mesmo. Assevera que, em razão do 

falecimento de seu pai, requereu o benefício de auxílio funeral junto a 

administração municipal com fundamento no art. 238, § 2º, do Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Várzea Grande-MT, protocolando o 

pedido na data de 02/01/2014; com decisão administrativa opinando pelo 

deferimento do pagamento em 23/05/2016; em 22/06/2016 foi encaminhado 

ofício para realizar o empenho do valor liquidado e que em 09/08/2016 foi 

encaminhado para a Superintendência de Finanças e Contabilidade para 

emissão de nota de pagamento, contudo até a presente data não foi 

realizado o pagamento. Finaliza, requerendo seja determinado às 

autoridades coatoras cessem imediatamente o ato omissivo e emitam no 

prazo de 48 horas a ordem de pagamento do mencionado auxílio funeral 

com apoio nos documentos anexos. É o relatório do necessário. 

Fundamento e decido. Inicialmente, após análise do processo, verifico que 

é caso de extinção do feito, com resolução do mérito, pela decadência. 

Com efeito, o artigo 23 da Lei nº 12.016/2009 é claro ao estabelecer que: 

“O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 

120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato 

impugnado”. E, nos presentes autos, em uma breve análise dos fatos, 

verifico que: 1) - O falecimento do pai do impetrante ocorreu em 

17/06/2013; 2) - o pedido do auxílio funeral foi realizado em 02/01/2014; 3) 

- a decisão administrativa a qual opinou pelo deferimento do pagamento se 

deu em 23/05/2016; 4) - Em 22/06/2016 foi encaminhado o Ofício para 

realizar o empenho do valor liquidado; 5) - o Processo foi encaminhado em 

09/08/2016 para a Superintendência de Finanças e Contabilidade para 

emissão da nota de pagamento e, 6) - alega que até a presente data não 

realizaram o ato técnico contábil e burocrático para efetivação do 

pagamento calculado na data de 14/06/2016. Para esclarecer melhor, o 

impetrante no item 31 de sua petição inicial, traz como o direito líquido e 

certo o seguinte: “O Impetrante pleiteia a segurança de seu direito líquido e 

certo concernente a ordem judicial que afaste ato abusivo e ilegal por 

omissão continuada de emissão de ordem de pagamento a reconhecido e 

deferido (ou seja - liquidado) benefício de auxilio funeral devido ao 

Impetrante, cujo valor pecuniário é o equivalente a três meses de 

remuneração, que em liquidação pela Secretaria de Administração - folha 

de pagamento - foi calculado em R$ 7.446,42 (sete mil, quatrocentos e 

quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos) na data de 

14/06/2016.”. Conforme bem elucidou, a informação mais recente acerca 

do pedido do auxílio funeral se deu em 09/08/2016, quando o processo foi 

encaminhado para a Superintendência de Finanças e Contabilidade para 

emissão da nota de pagamento, porquanto o presente mandamus fora 

impetrado no dia 16 de maio de 2018, ou seja, a distribuição do mandado 

de segurança em questão somente fora efetivada decorridos há mais de 

02 anos da ciência do suposto ato ilegal/abusivo, incorrendo, assim, o 

prazo decadencial. O ilustre mestre Hely Lopes Meirelles, em sua clássica 

obra “Mandado de Segurança”, ensina: “O prazo para impetrar mandado 

de segurança é de cento e vinte dias, a contar da data em que o 

interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Este prazo 

é de decadência do direito à impetração, e, como tal, não se suspende 

nem se interrompe desde que iniciado.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Mandado 

de Segurança. 15ª Ed. São Paulo, Editora Malheiros, 1994, p.37.)”. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRAZO 

DECADENCIAL DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS ULTRAPASSADO – 

EXTINÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL - SUSPENSÃO OU 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL ANTE A INTERPOSIÇÃO DE 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

PREVIÃO LEGAL NO ORDENAMENTO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA – SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. 

Não havendo previsão legal no ordenamento tributário (“disposição legal 

em contrário”), quanto à interrupção ou suspensão do prazo decadencial 

para a impetração do mandado de segurança em razão da interposição de 

recurso administrativo, prevalece a regra geral do art. 207 do Código Civil, 

de inaplicabilidade, à decadência, das normas que impedem, suspendem 

ou interrompem a prescrição, impondo-se, assim, a extinção do remédio 

constitucional, vez que a impetração deu-se após o prazo de 120 dias a 

que alude o art. 23 da Lei nº 12.016/09.” (Ap 89020/2016, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) Diante 

do exposto, reconheço de ofício a decadência, e julgo extinto o presente 

mandado de segurança, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, II, do NCPC. Processo isento de custas (art. 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso). Descabida a condenação em 

honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/ 2009). Com o trânsito 

em julgado, arquivem-se com as baixas e cautelas legais. P.R.I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002099-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS LORENCONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 4 de junho de 2018 

ARLECI BENEVIDES DA SILVA Aux 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
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002447-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/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 a contestação no prazo de 10(dez) dias , 4 de junho de 2018 

ARLECI BENEVIDES DA SILVA Aux 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.: 229304 Nr: 9485-26.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA EVA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE PATRÍCIA DA SILVA 

BARROS - OAB:14.354, LILIAN V. M. PAGLIARINI E SOUZA - 

OAB:OAB/MT 8.400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transcorrido o prazo recursal, nos termos do Provimento nº 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, o cálculo de liquidação do débito (RPV) será 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, que elaborará os cálculos com o destaque dos 

honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários juntado aos 

autos e, as deduções do Imposto de Renda e Previdência, quando houver. 

Assim sendo, providencie a Secretaria Judicial o necessário para 

ulteriores de direito.Cumprido o exposto acima, expeça-se RPV com as 

cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob 

pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 336616 Nr: 5025-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GONÇALO PEDROSO MANINHO DE 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORA DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056

 Isto posto, julgo procedente, em parte, a presente ação, para condenar 

Antônio Gonçalo Pedroso Maninho de Barros pela prática de ato de 

improbidade previsto no artigo 10, incisos I, III e VIII, e artigo 11 da Lei nº 

8.429/92, às seguintes penas, previstas no artigo 12, inciso II e III, do 

mesmo diploma legal: suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos; 

multa civil no montante de 50 (cinquenta) vezes o valor da remuneração 

por ele percebida à época do fato como Prefeito Municipal, corrigida aos 

valores atuais; proibição de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 

pelo prazo de 03 (três) anos. Ainda, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil.Condeno o Requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais, e deixo de condená-lo ao pagamento de 

honorários advocatícios, eis que incabíveis nas ações civis públicas em 

que o Ministério Público for autor, como previsto pela Lei Complementar nº 

27/1993 que instituiu a Lei Orgânica e o Estatuto do Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, que em seu artigo 73, inciso I, veda aos membros 

do Ministério Público “receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, 

honorários, percentagens ou custas processuais”.No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso.Transitada em julgado a sentença, inscreva-se no 

Cadastro Nacional Cível de Atos de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade do CNJ, e oficie-se ao TRE/MT e Procuradorias Municipal, 

Estadual e da União, informando sobre a condenação, intimando-se ainda 

a parte Requerente para execução das verbas pecuniárias.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 330642 Nr: 26944-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEFFANNY FIDELIS CARDOSO - 

OAB:15058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Antes da expedição do competente alvará, deve a parte titular do crédito 

depositado em juízo informar nos autos os dados bancários de sua 

titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade), no prazo de 

até 05 (cinco) dias, para ser efetuada a transferência em seu favor, para 

a correta dedução do Imposto de Renda e Previdência, quando houver. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 222986 Nr: 3181-11.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Reitere-se a intimação da parte para informar o número da conta do 

beneficiário do crédito para emissão do alvará, conforme determinado à fl. 

174. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 253826 Nr: 12479-90.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3432/MT

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido contido na exordial e, 

nestes termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 

487, I do NCPC. Deixo de condenar a parte Requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, 

I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.E, em relação aos honorários 

advocatícios, anoto que o art. 85, §3º, III do NCPC estabelece o “mínimo de 

cinco e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do 

proveito econômico”, porém é preciso sempre arbitrar os honorários 

advocatícios em percentual que seja consentâneo com a atuação do 

advogado, não sendo razoável que o valor dos honorários seja 
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exorbitante. Assim, observado o princípio da razoabilidade ou da proibição 

do excesso, consagrado no art. 5º, LIV da CF e no art. 8º do NCPC, aliado 

ao lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo para o serviço, fixo os 

honorários advocatícios em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).No mais, 

havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” 

para o exame do recurso. Sem reexame necessário (art. 496, inciso I, do 

CPC).Transitada em julgado a decisão, à parte Requerida para, no prazo 

de 10 dias, requerer o que de direito. Nada sendo postulado, arquivem-se 

com as baixas e cautelas legais.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264885 Nr: 3970-39.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONECE FATIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORDANO BRUNO OLIVEIRA - 

OAB:7238, TAIS GONÇALVES MELADO - OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAIS GONÇALVES 

MELADO, para devolução dos autos nº 3970-39.2011.811.0002, Protocolo 

264885, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234956 Nr: 14947-61.2009.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AD PRESSA- ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Vieira da Rocha 

- OAB:11101, RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - OAB:OAB/MT 7.685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUCELINO LUIZ 

RODRIGUES NETO, para devo lução dos autos n º 

14947-61.2009.811.0002, Protocolo 234956, 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): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 249556 Nr: 9104-81.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMIDE BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 apresentar impugnação à contestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 262289 Nr: 1067-31.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI DOS SANTOS OSLEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para apresentar impugnação à contestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 262735 Nr: 1457-98.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARIA AZELIAS FONTES, ANADIR 

MARQUES DA SILVA, JOSÉ CANUTO FONTES, ALAIR ANTONIA FONTES 

LEITE, OZELIO FONTES, CARMEM MARQUES DE SOUZA, ARICE 

MARQUES DE FONTES, GONÇALO FONTES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para apresentar impugnação à contestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 300500 Nr: 21160-78.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACHILES TOMAZI, IZAURA MARIA TOMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO ARTHUR DE CAMPOS, ROSA DE 

CAMPOS, INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT, 

LURDES XAVIER DA SILVA, CASSIA AUXILIADORA S. CAMPOS, LEDIR 

DA SILVA CAMPOS, ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10.928-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DORADO RODRIGUES - 

OAB:5081/MT, GLAUCIO ANTONIO DE LIMA - OAB:11.992/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 apresentar impugnação à contestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 335084 Nr: 3579-79.2014.811.0002

 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: CALIXTO GONÇALO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:9459

 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 apresentar impugnação à contestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária
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2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004984-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Para melhor comodidade de pauta, redesigno para o dia 14.8.2018, 

às 15h, a audiência anteriormente anunciada nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007734-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINA FRANCISCA LAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, tendo em vista 

que nesta fase processual ainda não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito, que somente será evidenciado na fase instrutória, 

sobretudo em razão dos requisitos específicos exigidos para a concessão 

deste tipo de benefício, ressaltando que os documentos que instruem o 

pedido são insuficientes a demonstrar a alegada atividade rural exercida 

pela parte autora, dependendo, por isso, de prova judicial, o que se fará 

no decorrer da instrução. A jurisprudência é nesse sentido: "Exigindo a 

prestação jurisdicional pretendida a produção de provas no curso do 

processo, não se há de conceder a tutela antecipada, sob pena de restar 

caracterizado o cerceamento de defesa" (Ac. um.1ª Câm. Do TAMG, na 

Ap. 217.135-3, julgs. TAMG 65/85). III) Cite-se o réu para, no prazo legal, 

contestar o pleito. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias 

previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias 

(art. 351, CPC), ressaltando que as partes manifestaram desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, conforme se infere da petição 

inicial, bem como do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 

31.3.2016, emitido pelo réu. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007734-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINA FRANCISCA LAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Tendo em vista minha convocação para realizar Correição nas 

Serventias extrajudiciais integrantes do Polo III (Sinop), conforme Portaria 

nº 30/2018- CGJ, entre os dias 4 e 8 de junho do corrente ano, redesigno 

para o dia 21.8.2018, às 14h30min, a audiência anteriormente anunciada 

nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007892-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO OAB - MT19677/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

NCPC). II) Com fulcro no art. 334, do NCPC, designo para o dia 12 de 

dezembro de 2017, às 14h45min a audiência de conciliação, devendo ser 

citado o réu dos termos da ação para, querendo, no prazo legal 

contestá-la. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias 

previstas no art. 337 do NCPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias 

(art. 351, NCPC), devendo constar no mandado a observação de que a 

citação deverá ocorrer pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência, 

conforme estabelece o art. 334, caput, do NCPC. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007892-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO OAB - MT19677/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Tendo em vista minha convocação para realizar Correição nas 

Serventias extrajudiciais integrantes do Polo III (Sinop), conforme Portaria 

nº 30/2018- CGJ, entre os dias 4 e 8 de junho do corrente ano, redesigno 

para o dia 21.8.2018, às 14h45min, a audiência anteriormente anunciada 

nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008520-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Tendo em vista minha convocação para realizar Correição nas 

Serventias extrajudiciais integrantes do Polo III (Sinop), conforme Portaria 

nº 30/2018- CGJ, entre os dias 4 e 8 de junho do corrente ano, redesigno 

para o dia 21.8.2018, às 15h45min, a audiência anteriormente anunciada 

nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006188-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

NCPC). II) Indefiro o pedido de tutela de urgência, tendo em vista que nesta 

fase processual ainda não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito, que somente será evidenciado na fase instrutória, 

sobretudo em razão dos requisitos específicos exigidos para a concessão 

deste tipo de benefício, ressaltando que os documentos que instruem o 

pedido são insuficientes a demonstrar a alegada atividade rural exercida 

pelo cônjuge da parte autora, dependendo, por isso, de prova judicial, o 

que se fará no decorrer da instrução. A jurisprudência é nesse sentido: 

"Exigindo a prestação jurisdicional pretendida a produção de provas no 

curso do processo, não se há de conceder a tutela antecipada, sob pena 

de restar caracterizado o cerceamento de defesa" (Ac. um.1ª Câm. Do 

TAMG, na Ap. 217.135-3, julgs. TAMG 65/85). III) Cite-se o réu para, no 

prazo legal, contestar o pleito. Alegando-se na peça de defesa qualquer 

das matérias previstas no art. 337 do NCPC, ouça-se a parte autora no 

prazo de 15 dias (art. 351, NCPC), ressaltando que as partes 

manifestaram desinteresse na realização da audiência de conciliação, 

conforme se infere da petição inicial, bem como do Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 31.3.2016, emitido pelo réu. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006188-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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Vistos, Tendo em vista minha convocação para realizar Correição nas 

Serventias extrajudiciais integrantes do Polo III (Sinop), conforme Portaria 

nº 30/2018- CGJ, entre os dias 4 e 8 de junho do corrente ano, redesigno 

para o dia 28.8.2018, às 14h, a audiência anteriormente anunciada nos 

autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008836-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINA SENHORINHA CAMPOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1008836-63.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: SANTINA SENHORINHA CAMPOS BARROS 

Requerido: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando as 

partes a manifestarem sobre o laudo pericial retro, no prazo de dez dias. . 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 4 de junho de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004292-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL GATTASS BATISTA MONTEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Comissão Permanente do Concurso (IMPETRADO)

Secretaria de Articulação e Relações Institucionais-SARI/Gerência de 

Exames e Concursos-GEC (IMPETRADO)

 

Autos n. 1004292-95.2018.8.11.0002 Mandado de Segurança Impetrante: 

Izabel Gattass Batista Monteiro Impetrados: Universidade Federal de Mato 

Grosso e Presidente da Comissão Permanente de Concurso do Município 

de Várzea Grande Vistos... Cuida-se de Mandado de Segurança com 

pedido de liminar impetrado por Izabel Gattass Batista Monteiro, qualificada 

nos autos, contra ato ilegal tido como praticado supostamente pela 

autoridade que representa a UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

(UFMT), e pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DO CONCURSO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, SR. MARCOS RODRIGUES DA 

SILVA, pelas razões fáticas e jurídicas expostas na inicial, no qual se 

requer, liminarmente, seja determinado às autoridades coatoras que, no 

prazo máximo de 20 (vinte) dias, efetuem nova prova objetiva à 

impetrante, conforme CID H90.3 CID – 10 – H90.3 – Perda de Audição 

Bilateral Neuro-sensorial, ao Cargo de Nível Superior para Docência na 

Educação Infantil e Ensino Fundamental-PCD. Tem-se, entretanto, que este 

Juízo carece de competência para processar e julgar o writ, porquanto 

uma das autoridades que supostamente teriam praticado o ato impugnado 

representa um ente público federal, qual seja, a Fundação Universidade 

Federal de Mato Grosso, ainda que a petição inicial não aponte diretamente 

a pessoa física coatora. O STJ tem entendido ser da justiça federal a 

competência para julgar os mandados de segurança impetrados contra ato 

de autoridade educacional de ensino superior, quer se trate de 

universidade oficial, quer de estabelecimento particular, uma vez que, 

neste último caso, entende-se que a autoridade impetrada age por 

delegação do Ministério da Educação, segundo prevê a Súmula 15 do TFR. 

Nesse sentido também a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO 

DE SEGURANÇA – ATO COMBATIDO PRATICADO POR AUTORIDADE 

DELEGADA DE ENSINO SUPERIOR – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ACOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 109, VIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA 

DECLINADA À JUSTIÇA FEDERAL. “a) mandado de segurança – a 

competência será federal quando a impetração voltar-se contra ato de 

dirigente de universidade pública federal ou de universidade 

particular.”(STJ, Primeira Seção, CC nº 108.466/RS, Rel. Ministro Castro 

Meire).” (TJMT – Ap 96175/2013, Des. Sebastião Barbosa Faria, Primeira 

Câmara de Direito Privado, j. 28.6.2016 – DJe 4.7.2016 – destaquei). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO 

SUPERIOR. COLAÇÃO DE GRAU. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. O 

art. 109 da Constituição Federal define a competência da Justiça Federal, 

trazendo a competência cível nos incisos I, II, III, IV, V-A, VIII e XI, que, em 

regra, é em razão da função ou em razão da matéria. O C. Superior 

Tribunal de Justiça tem definido que, nos processos em que são 

discutidas questões referentes ao ensino superior, são possíveis as 

seguintes conclusões: a) mandado de segurança - a competência será 

federal, nos termos do inciso VIII do artigo 109, da Constituição da 

República, quando a impetração voltar-se contra ato de dirigente de 

universidade pública federal ou de universidade particular; ao revés, a 

competência será estadual quando o mandamus for impetrado contra 

dirigentes de universidades públicas estaduais e municipais, componentes 

do sistema estadual de ensino. (...).” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0027.12.003313-2/001, Rela. Desa. Aparecida Grossi , 16ª Câmara Cível, 

j. 13.11.2014, DJe 24.11.2014 – destaquei). Diante do exposto, com fulcro 

no art. 109, VIII, da Constituição Federal, declino da competência para 

processar e julgar o mandamus, ordenando a imediata remessa dos autos 

à Justiça Federal, em Cuiabá, após baixas e anotações de estilo. Intime-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 39508 Nr: 7367-58.2001.811.0002

 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: LUIS BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6666/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 Autos n. 7367-58.2001.811.0002 (código 39508)

“Execução de Sentença”

Vistos,

ERNESTO CAMPOS FILHO, qualificado nos autos, propôs, “Execução de 

Título Judicial” em face do Município de Várzea Grande, pessoa jurídica de 

direito público, igualmente qualificado, para que a parte ré efetuasse o 

pagamento dos honorários de sucumbência fixados em sentença.

A parte executada foi citada para opor embargos, coisa que não fez.

Em sequência foi expedido Requisição de Pequeno Valor, sendo este, 

quitado, conforme se observa dos documentos juntados aos autos (fls. 

271-275).

 Em petição retro, o exequente concorda com o depósito realizado pelo 

ente municipal e pede a expedição de alvará eletrônico.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos o efetivo pagamento do débito exequendo, com 

fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA 

ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor 

depositado a título dos honorários advocatícios, em conta corrente 

declinada a fl. 380.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

ito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 260038 Nr: 18562-25.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENHORINHA FRANCISCA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 
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JUNIOR - OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em prosseguimento ao feito, tendo em vista que a autora alega ser 

trabalhadora rural, situação que deverá ser comprovada por meio de início 

de prova material corroborada por prova testemunhal, designo, para tanto, 

o dia 1º de agosto de 2018, às 16h para realização da audiência de 

instrução, determinando, como meio de prova, o depoimento pessoal da 

parte autora e a inquirição das testemunhas indicadas.

Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, devendo ser 

observada a norma contida no art. 455, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 332367 Nr: 1096-76.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SONEIZE MARIA DE SOUZA FERREIRA, GISELLE 

APARECIDA DE LIMA BEZ BATTI, EVA IZABEL DA COSTA

 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:

 Vistos,

I) Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor 

depositado a título dos honorários advocatícios (fls. 335-336).

 II) Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, indicar o local e a data 

para o início dos trabalhos periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 219280 Nr: 14731-37.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SOARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se pessoalmente a parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito em 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção da execução. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 289737 Nr: 9816-03.2012.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITE CANSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS - 

OAB:1662135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6.666/MT

 Vistos.

 De acordo com a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região 

(fls. 69-70), os presentes autos deveriam ter sido remetidos ao Superior 

Tribunal de Justiça, em virtude da admissão do recurso especial, e não 

devolvidos a este juízo como erroneamente feito. Assim, determino sejam 

os autos remeitos ao Superior Tribunal de Justiça para os devidos fins.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 335945 Nr: 4404-23.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILES MARIA DE MAGALHÃES

 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:

 Vistos,

Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 346328 Nr: 12904-78.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIZE MARIA MIRANDA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO NÜHL - 

OAB:OAB/MT 5.719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

À parte exequente para se manifestar sobre a impugnação e documentos 

retro em 15 dias. Após, conclusos para decisão.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 433411 Nr: 3056-96.2016.811.0002

 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: ADONIAS ANTONIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ouça-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração 

interpostos, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2º, do 

CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 344319 Nr: 11347-56.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÍRIA DA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,I) Em petição retro, a parte exequente/autora executa os 

honorários advocatícios no valor fixo de R$ 1.000,00 (mil reais), o que se 

faz presumir o desinteresse acerca da atualização do montante, 

corroborado com a ausência de planilha de cálculo, assim, ordeno que 

intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução dos 

honorários advocatícios, no prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 

535, do Código de Processo Civil). Não impugnada a execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, expeça-se requisição de Precatório 

ou Requisição de Pequeno Valor para pagamento dos valores acrescidos 

de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento, nos 

moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, do art. 535, do CPC, 

observando-se as formalidades legais (art. 100, da Constituição Federal). 

II) Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida ao servidor público municipal deverão ser apurados 

em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 509, I e 

art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. BENTO CASSIANO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 479 de 508



OLIVEIRA, Contador CRC/MT 1.940/0-2, para realização de perícia contábil, 

a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial por parte 

do servidor, com base nos dados e documentos apresentados nos autos, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos art. 

465, § 1º, CPC.Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo 

que lhe foi atribuído, independentemente de termo de compromisso (art. 

466, CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.Apresentado o laudo correspondente e 

ouvidas as partes e os eventuais assistentes técnicos no prazo comum 

de 10 dias, conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 296613 Nr: 16965-50.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERACLIDES OLEARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS para, em 05 (cinco) 

dias, se manifestar sobre a petição retro, comprovando nos autos a 

implantação do benefício, bem como para, querendo, impugnar a 

execução, no prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código 

de Processo Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 334298 Nr: 2860-97.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTOTELINA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte exequente, para se manifestar acerca da proposta de 

honorários periciais, conforme ordenado no despacho de fl. 322. Após, 

conclusos os autos.

Cumpra--se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 275204 Nr: 18279-65.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINEI DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCINEI DA SILVA NUNES - 

OAB:11799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para, em 15 (quinze) dias, se 

pronunciar acerca do saldo remanescente pretendido pela parte 

exequente. Decorrido o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 111895 Nr: 7517-29.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GOMES ILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL ARAÚJO - 

OAB: OAB/MT - 12064, DANIELLE REGINA PEREIRA LIMA - OAB: 

OAB/MT-16.398, EDLAINE RIBEIRO DA GAMA - OAB: OAB/MT-17.855, 

GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB: OAB/MT - 8.575, MICHELLE 

FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, RICIELI FORTES - OAB: OAB/MT- 

18.097, VANESSA DE HOLANDA TANIGUT - OAB:10964, WILLIAN 

POSCA PIVOTTO - OAB:18634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I) Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 II) Intime-se pessoalmente a parte autora para promover a execução das 

parcelas em atraso, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 371984 Nr: 20899-45.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONGREGAÇÃO EVANGELICA LUTERANA CRISTO 

PARA TODOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA DE PAULA MONTERANI 

HINTZE - OAB:16236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 222988 Nr: 3165-57.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA MARGARIDA BETIOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305/MT, BIANCA 

REIS CARMONA - OAB: OAB/MT-15156, ELIMARI CUNHA FORTES - 

OAB:18.329 MT, Marielle da Silva Fernandes - OAB:19.863/0, Micael 

Galhano Feijo

micael ga - OAB:5935/MT, TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Executada a sentença, os valores devidos foram adimplidos pela 

Autarquia Federal (INSS), consoante se observa dos documentos 

juntados aos autos.

Intimada a parte exequente para se manifestar sobre o interesse no 
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prosseguimento do feito por eventual saldo remanescente, sob pena de 

extinção da execução, esta informou nada requereu, conforme se infere 

da petição retro.

 É a síntese do necessário.

 Decido.

 Comprovado nos autos o efetivo pagamento do débito exequendo, com 

fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro extinta a 

execução.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P. R . I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 412532 Nr: 18071-42.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA TEREZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIBERTO VAZ GUIMARAES - 

OAB:OAB-MT9788, SILVANA NOVAES SANTOS - OAB:17644/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista que já decorreu o prazo de 30 (trinta) dias pretendido pela 

parte autora, determino seja esta intimada para executar a sentença, 

observando as formalidades legais (art. 534, do CPC), fixando o prazo de 

15 (quinze) dias. Decorrido esse prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 419716 Nr: 21862-19.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BATISTA DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS ALVES ARAUJO - 

OAB:PROCURADOR FEDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 Vistos.

 I) Cumpra-se todo o ordenado na sentença, juntando-se aos autos cópia 

da sentença e dos atos subsequentes, incluisve desta decisão, 

aquivando-se após, os autos com baixas e anotações de costume.

 II) Homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos, o cálculo de fls. 

40-41. Expeça-se nos autos executivos a correspondente ordem 

requisitória.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 398748 Nr: 10667-37.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURI REKEL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL C DIAS AMORIM - 

OAB:OAB/MT 6.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze), se manifestar sobre a 

impugnação retro. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247887 Nr: 7609-02.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINA MARIA RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Segundo se infere da contestação, o réu alega, em prejudicial de mérito, a 

prescrição quinquenal, o que, todavia, não se aplica ao caso, tendo em 

vista que a decisão superior que anulou a primeira sentença já fixou o 

termo inicial do benefício como sendo a data do ajuizamento da ação, caso 

o pleito seja julgado procedente.

 Fica, portanto, afastada a prejudicial.

 Assim, em prosseguimento, indefiro o pedido de aproveitamento das 

provas já produzidas nos autos e, não havendo outras questões 

processuais pendentes a serem decididas dou por saneado o processo, 

fixando como ponto controvertido a comprovação da atividade rural 

desempenhada pela parte requerente no período exigido pela lei para 

fazer jus ao almejado benefício social.

 Em prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 21 de agosto de 2018, às 14h, determinando, como meio de prova, o 

depoimento pessoal dos herdeiros da parte autora e a inquirição das 

testemunhas indicadas.

Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, devendo ser 

observada a norma contida no art. 455, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 221143 Nr: 1353-77.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA JOSEFA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305, BIANCA 

REIS CARMONA - OAB: OAB/MT-15156, JOSE ANTONIO SALDANHA 

POMPEU CARDOSO - OAB:21046/O, RENATA ALESSANDRA SANT ANA 

MOTA - OAB:21238/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste no feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 252307 Nr: 11468-26.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOVINO MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - 

OAB:4719-A/MT, LUÍS HENRIQUE CARLI - OAB:8559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestar sua concordância ou não 

com o valor apresentado pelo executado, fixando-se o prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido em branco o prazo, conclusos para homologação 

do valor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 275651 Nr: 18981-11.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH MARGARIDA MARTINS 

FERREIRA - OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos, os cálculos de fls. 

126-128 e 130. Expeça-se a correpondente ordem requisitória.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 285621 Nr: 4696-76.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A despeito do pedido retro, cumpre assinalar que não compete ao 

executado comprovar nos autos o pagamento do precatório, vez que este 

foi pago diretamente junto à Central de Precatórios, mesmo porque o valor 

da ordem está informado a fl. 44 e eventual acréscimo/correção creditada 

ao exequente é de seu conhecimento, sendo dispensada a comprovação 

nos autos, por falta de previsão legal.

 Decorrido o prazo acima, conclusos para extinção da execução por 

pagamento.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 287955 Nr: 7368-57.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDUARDO CAPISTRANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A despeito da petição de fls. 39 e considerando as informações já 

contidas nos autos, inclusive em certidão retro, cabe esclarecer que a 

ordem requisitória foi liquidada diretamente junto à Central de Precatórios, 

conforme valor contido a fl. 22, não havendo, portanto, que se falar em 

expedição de alvará.

 Desse modo, indefiro o pedido e determino a parte autora intimada acerca 

desta decisão, com prazo de 10 dias para eventual manifestação, 

vindo-me, após, conclusos para extinção da execução por pagamento.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 310479 Nr: 6545-49.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROBERTA GONÇALINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANIELLY G. LEITE - 

OAB:OAB/MT 14.433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:PROCURADOR FEDE

 Vistos.

 Indefiro o pedido retro, tendo em vista competir à parte a elaboração do 

cálculo e ao Contador apenas a conferência deste, conforme determinado 

na sentença dos embargos.

 Assim, determino seja intimada a parte autora para cumprir a providência, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, à Contadoria para conferência, 

vindo-me, na sequência, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 351694 Nr: 17091-32.2014.811.0002

 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 DIMAS NERIS DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido retro, devendo os autos aguardar em cartório pelo prazo 

de 30 (trinta) dias. Ao final desse prazo, intime-se a parte autora para 

manifestar em 15 (quinze) dias sobre o interesse no prosseguimento do 

feito. Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 349741 Nr: 15639-84.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTORINA DE ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, FELLIPE BAEZ MALHEIROS - OAB:18517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Com fulcro no art. 535 do Código de Processo Civil, determino seja 

intimado o INSS para, querendo, no prazo de 30 dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução. Não impugnada a execução, expeça-se a 

Requisição de Pequeno Valor ou de Precatório, nos moldes previstos no § 

3º, do aludido dispositivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 246628 Nr: 6764-67.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada acerca da petição retro, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 332811 Nr: 1501-15.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GONÇALINA CESARINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Executada a sentença, os valores devidos foram adimplidos pelo Município 

de Várzea Grande, consoante se observa dos documentos juntados aos 

autos.

Intimada a parte exequente para se manifestar sobre o interesse no 

prosseguimento do feito por eventual saldo remanescente, sob pena de 

extinção da execução, esta requereu o arquivamento do feito, conforme 

atesta a petição retro.

É a síntese do necessário.

 Decido.

 Comprovado nos autos o efetivo pagamento do débito exequendo, com 

fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro extinta a 

execução.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P. R . I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 283755 Nr: 2684-89.2012.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZALNETE BATISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADOR 

GERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento do feito por eventual saldo remanescente, em 05 dias, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 380514 Nr: 27112-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES SILVEIRA SAMANIEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2883-A/MT

 Visto...

Defiro o pedido retro, feito pelo exequente, pelo prazo de 90 dias, 

decorrido o prazo ouça-se a exequente em 15 dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 351709 Nr: 17106-98.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:13873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste no feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 332387 Nr: 1115-82.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: KESSIO KLEITON JONNY SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14.103/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que manifeste no feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 65139 Nr: 1284-21.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA DE ARRUDA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSS - OAB:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste no feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 374684 Nr: 22808-25.2014.811.0002

 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: NERIVAN DE CARVALHO, JOELMA FERREIRA ALVES 

SANTOS, GILIARDE ALVES SIQUEIRA, FAGNER ALVES SIQUEIRA, 

SUZANNE ALVES SIQUEIRA FERREIRA, JOELSON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 22808-25.2014.811.0002 (código 374684)

“Embargos de Declaração”

Embargantes: Nerivan de Carvalho e outros

Vistos...

Cuida-se de “Embargos de Declaração” opostos por NERIVAN DE 

CARVALHO E OUTROS em face da decisão de fls. 236-240, nos quais se 

alega a existência de omissão na sentença, que não “analisou as provas 

de acordo com os parâmetros legais” ou seja, “não foram devidamente 

analisada o contexto fático probatório juntado aos autos” (sic. fl. 244 e 

verso).

Requer, assim, seja sanada a omissão e julgada procedente a ação.

É a síntese do necessário.

Decido.

Impõe-se, de início, aferir quanto à tempestividade dos embargos, o que 

ora faço, assinalando que o prazo começou a fluir a partir do primeiro dia 

útil à publicação do ato ocorrida em 21.3.2018 (quarta-feira), ou seja, em 

22.3.18 (quinta-feira) e ultimou em 2 de abril de 2018 (segunda-feira), 

considerados os dias 24-25.3.18 (sábado e domingo), bem como a 

suspensão do expediente forense nos dias 28-30.3.18, em virtude do 

feriado “Paixão de Cristo” por meio da Portaria n. 678/2017 - PRES). 

Contudo, a peça foi protocolizada apenas em 3.4.2018 (terça-feira), 

portanto, extemporânea.

Mostrando-se, pois, flagrantemente intempestivos os embargos, impõe-se 

o seu não acolhimento.

Diante do exposto, não conheço dos embargos de declaração, ante a sua 

manifesta inadmissibilidade.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 431381 Nr: 1761-24.2016.811.0002

 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: ANTONIO FERREIRA COSTA, Marcia Maria Amarante, 

LUCAS ANTONIO AMARANTE COSTA, BRUNO AMARANTE COSTA, 

ACEMIR FERREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação 

de Indenização por Danos Morais proposta por Afrânio Ferrreira Costa, 

Marcia Maria Amarante, Acemir Ferreira Costa, Lucas Antonio Amarante 

Costa e Bruno Amarante Costa em face do Estado de Mato Grosso, a fim 

de condenar o ente público a pagar aos autores o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de danos morais, bem como a quantia de R$ 

2.298,00 (dois mil, duzentos e noventa e oito reais – fl. 36) e de R$ 618,50 

(seiscentos e dezoito reais e cinquenta centavos – fls. 40), a título de 

danos materiais, decorrentes da danificação dos celulares e da porta da 

residência dos requerentes.Os valores referentes aos danos morais 

deverão ser atualizados pelo IPCA-E, da sentença (Súmula 362, do STJ), e 

juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54, do STJ), com os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 

1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.Os 

valores alusivos aos danos materiais deverão ser atualizados pelo ICPA-E, 

da sentença, e juros de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 
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9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, a partir da citação. Por 

ser isento a Fazenda Pública do pagamento de emolumentos, despesas e 

custas, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda (sem destaque no original Lei 7.603/2001), deixo de condená-la 

em tal verba, em virtude da gratuidade da justiça deferida aos 

requerentes. Logo, não há que se falar em ressarcimento.Condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, 

I, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 349143 Nr: 15164-31.2014.811.0002

 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: ERICK FELIPE DE PAULA BERNARDINO, AGEU RAMOS 

BERNARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando o Hospital e Maternidade São Mateus Ltda, na 

pessoa do advogado Alex Sandro Rodrigues Cardoso - OAB/MT 11.393, 

acerca da decisão de fl. 279 a seguir transcrita: "Vistos... Segundo se 

observa da peça retro, o Hospital e Maternidade São Mateus objetiva o 

bloqueio da quantia de R$ 431.509,36 (quatrocentos e trinta e um mil, 

quinhentos e nove reais e trinta e seis centavos), tida como de valor 

remanescente do procedimento médico efetivado na parte autora, 

requerendo, para tanto, sua habilitação aos autos, nos termos do art. 113 

do CPC, como litisconsorte passivo facultativo. Tem-se, entretanto, que a 

providência almejada não merece acolhimento, primeiro porque o processo 

encontra-se arquivado, não comportando, assim, litisconsorte passivo 

facultativo, segundo, por ser o requerente alheio à relação processual e, 

terceiro, porque idêntica providência já foi pleiteada e indeferida por este 

juízo a fl. 191 dos autos, sob o fundamento de que o juízo não foi 

comunicado previamente da necessidade da realização de outros 4 

procedimentos cirúrgicos não constantes do primeiro orçamento e também 

pelo fato de pesar contra o referido hospital uma investigação de 

superfaturamento. Assim, indefiro o pedido e ordeno o retorno dos autos 

ao arquivo, salientando caber ao requerente buscar sua pretensão em 

ação própria. Intime-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 253359 Nr: 12114-36.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MARIA MURILO DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Rodrigo Téofilo de 

Carvalho - OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

À parte autora para se manifestar sobre a peça e documentos retro no 

prazo de 15 dias. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 379171 Nr: 26137-45.2014.811.0002

 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: ANANIZA FALCÃO DA SILVA, GENTILA MARIA 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cumpra-se todo o ordenado na decisão de fl. 240, intimando-se as partes 

acerca da proposta de honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 421696 Nr: 22854-77.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE FERREIRA DE CAMPOS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos municipais deverão ser 

apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 

475-C, II, do CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito 

do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. OSNI PEREIRA 

DE MORAIS, Contador CRC/MT 019162/O, para realização de perícia 

contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial 

por parte das servidoras, com base nos dados e documentos 

apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 437377 Nr: 5340-77.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZELI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10833, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Com fulcro no art. 437, § 1º, do CPC, determino seja intimada a parte 

autora para, querendo, manifestar-se sobre os documentos retro. Após, 

conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 348053 Nr: 14303-45.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORK SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS 

LTDA, MAURO BOUGLANGER STIVAL OLIVEIRA, VERA SUELI SALOMÃO 

CUNHA, JOSE RENATO NUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO MATEUS 

VEDOVATO JUNIOR - OAB:9429

 Em face de todo o exposto, conheço em parte a exceção, julgando 

parcialmente procedentes os pedidos formulados no incidente ajuizado 

pela empresa Tork Sul Comércio de Máquinas Ltda em face da Fazenda 

Pública Estadual, reconhecendo parte da diferença apontada no valor da 
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cobrança, conforme CDA de fl. 153 e não conheço da exceção oposta 

pelos sócios e por seus sócios Mauro Boulanger Stival Oliveira e Vera 

Sueli Salomão Cunha.Tendo a excipiente Tork Sul Comércio de Peças e 

Máquinas Ltda decaído de parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui 

o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão 

proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Sendo 

assim, condeno as partes (Tork Sul Comércio de Pelas e Máquinas Ltda e 

a Fazenda Pública Estadual) ao pagamento de honorários advocatícios, 

estes fixados 10% (dez por cento) sobre a parte inicial do proveito 

econômico obtido (diferença entre as CDAs) até 200 salários mínimos; 8% 

(oito por cento) sobre a parte que mediar entre 200 e 2000 salários 

mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o que sobejar os 2000 

salários mínimos , a ser suportado em igual proporção entre ambas. 

Quanto à exceção oposta pelos sócios, deixo de condená-los em 

honorários advocatícios por não ser possível a fixação de tal verba em 

exceção de pré-executividade julgada improcedente (STJ-Corte Especial, 

ED no Resp 1.048.043, Min Hamilton Carvalho, j. 17.6.09, SJ 29.6.09, no 

mesmo sentido RT 810/298, JTJ 308/420, 315/405 (AI 7.106.663-0)).Tendo 

em vista que houve substituição da CDA, com fulcro no art. 2º, § 8º, da Lei 

n. 6.830/1980, determino seja citada a parte devedora para, querendo, 

opor embargos, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 480877 Nr: 2466-85.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICA ROBLES SANTANA - 

OAB:18.214/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Com fulcro no art. 10, do CPC, determino seja intimada a parte embargante 

para, em 15 (quinze) dias, se pronunciar sobre a impugnação. Decorrido o 

prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 338405 Nr: 6633-53.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I . 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, 

Heytor Moreira dos Santos - OAB:15.212-E, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705/B, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15.598/MT, LUCAS BERNARDINO - OAB:OAB/MT 12.027, Maria 

José Leão - OAB:5031

 Vistos.

 Tendo em vista a não manifestação da parte embargada acerca da 

petição retro, e levando-se em conta que já decorreu em branco o prazo 

para pagamento da primeira parcela do acordo pretendido, determino seja 

intimada a parte embargada para, em 15 (quinze) dias, pagar o débito, sob 

pena de penhora. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 328569 Nr: 24890-63.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TERESINHA FIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos municipais deverão ser 

apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 

475-C, II, do CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito 

do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. OSNI PEREIRA 

DE MORAIS, Contador CRC/MT 019162/O, para realização de perícia 

contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial 

por parte das servidoras, com base nos dados e documentos 

apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 312254 Nr: 8340-90.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da decisão de fl. 43, a 

seguir transcrita: "Visto... Ante a informação retro de que o débito 

exequendo foi pago via precatório, intime-se a parte exequente para se 

manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito por eventual 

saldo remanescente, em 5 dias, sob pena de extinção da execução. 

Decorrido o prazo, conclusos.Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 312985 Nr: 9109-98.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BERILO LOURENÇO VITALINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO ( MT SAÚDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, SELMA CRISTINA FLÔRES CATALAN - 

OAB:4076, SERGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:MT/ 4960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Ante a informação retro de que o débito exequendo foi pago via 

precatório, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito por eventual saldo remanescente, 

em 5 dias, sob pena de extinção da execução.

Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 308857 Nr: 4844-53.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ERENICE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRENEU PEDRO MUHL - 

OAB:5.719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 
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56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da decisão de fl. 300 a 

seguir transcrita: "(...) Concordando a exequente com o cálculo 

apresentado pelo executado, reconhecendo, assim, o excesso apontado 

na impugnação à execução, desnecessário se torna maior perquirição 

acerca do assunto, impondo-se o acolhimento do pedido. Por 

consequência, homologo para que surtam os jurídicos e legais efeitos, o 

cálculo de fl. 271, determinando a expedição da correspondente ordem 

requisitória. Condeno a exequente ao pagamento dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 7º, do CPC. 

Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo a cobrança da verba 

honorária pelo prazo de 5 (cinco) anos ou até quando cessada a condição 

de beneficiário (art. 98, § 3º, do CPC)."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 92300 Nr: 1917-61.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: T.V. DE Q. REP/SUA MÃE EDINEIDE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL EVENTOS LTDA, JOSÉ CARLOS 

DE FREITAS MARTINS, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, RICARDO 

MALDONADO CESPEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ WILZEM MACOTA - 

OAB:7481-B/MT, NIVALDO ROMKO - OAB:9637 - MT, RUBIA SALAH 

AYOUB - OAB:MT 9239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO HEDNEY DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - MT, EDUARDO MAHON - OAB:6363, 

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - OAB:N° 9.564/MT, JOSÉ CARLOS 

FORMIGA JÚNIOR - UNIVAG - OAB:OAB/MT 5645

 Vistos.

 I) Homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos, o cálculo de fls. 

691, expeça-se a correspondente ordem requisitória no valor da parte que 

compete ao Município de Várzea Grande (1/4).

 II) Em que pese as razões do ilustre representante do Núcleo de Prática 

Jurídica da UNIVAG, ao pugnar pela desoneração do encargo que lhe foi 

atribuído, tenho que tais razões não se sustentam, tendo em vista que a 

nomeação da instituição como curadora especial do executado Ricardo 

Maldonado Cespedes se deu justamente em razão da não localização 

deste, cumprindo salientar que a atual fase processual em nada diminui o 

caráter pedagógico da atuação da instituição.

Desse modo, indefiro o pedido, mantendo a UNIVAG como curadora 

especial do executado Ricardo Maldonado Cespedes.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 246842 Nr: 6813-11.2010.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança (arts. 1553/51 e 5º, LXIX da CF)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NILDA PINTO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes acerca da petição retro, com prazo de 15 (quinze) 

dias para manifestação. Decorrido esse prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 260114 Nr: 21637-72.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MAGALHAES COELHO - 

OAB:13.655-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE 

BARROS CORREA - OAB:14271

 Vistos.

 Ouça-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração 

interpostos, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2º, do 

CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 409312 Nr: 16304-66.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS PINTO DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA MARIA DONINI - OAB:8106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedentes os embargos opostos por Carlos 

Pinto de Magalhães, a fim de declarar a prescrição do crédito tributário, 

bem como a extinção da execução, nos termos do art. 487, II, do Código 

de Processo Civil. Com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, condeno a 

parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido que, 

no caso em apreço, corresponde ao valor atribuído aos embargos à 

execução, considerando, para tanto, a natureza da causa, o trabalho 

desenvolvido pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Transitada em julgado, traslade-se cópia desta decisão para os 

autos em apenso (96973). Trasladada a cópia, arquive-se este processo 

com baixas e anotações de costume.Determino sejam canceladas 

eventuais constrições de bens ou valores ocorridos nos autos 

executivos. Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, 

com fundamento no art. 496, § 3º, I, do CPC.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 285618 Nr: 4693-24.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO LUIS ARRUDA BASTOS - 

OAB:19862/O, Claudison Rodrigues - OAB:MT 9.901, LETICIA DA 

COSTA ELIAS - OAB:23120/O, MARIA MADALENA CERQUEIRA DE 

SOUZA - OAB:22924/O, MARLOS RAPHAEL CAMARGO SILVA - 

OAB:23105/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ouça-se a parte autora acerca da certidão e documento retro, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cabendo salientar não competir ao executado 

comprovar nos autos o pagamento do precatório, vez que este foi pago 

diretamente junto à Central de Precatórios, mesmo porque o valor da 

ordem está informado a fl. 32 e eventual acréscimo/correção creditada ao 

exequente é de seu conhecimento, sendo dispensada a comprovação nos 

autos, por falta de previsão legal.

 Decorrido o prazo acima, conclusos para extinção da execução por 

pagamento.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 280643 Nr: 24570-81.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: INERAR DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “execução de sentença” promovida por Inerar da Costa, na 

qual se pretende o recebimento da quantia de R$ 16.157,51 (dezesseis 

mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos) referente 

às parcelas em atraso de benefício previdenciário e aos honorários 

advocatícios.

 Em impugnação, o executado sustenta excesso de execução, devido ao 

termo final do benefício, utilizado pelo exequente de forma equivocada.

 Pede, assim, a procedência da impugnação, com o reconhecimento do 
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excesso.

 Em petição retro, o exequente concorda com os termos da impugnação e 

pede a expedição de Requisição de Pequeno Valor.

 É o relatório.

Decido.

Concordando o exequente com o excesso apontado, desnecessária se 

torna maior perquirição acerca do assunto, impondo-se o acolhimento do 

pedido.

Por consequência, homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de fls. 169. Expeça-se a correspondente ordem requisitória.

 Condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico 

obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 7º, do CPC.

 Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo a cobrança da verba 

honorária pelo prazo de 5 (cinco) anos ou até quando cessada a condição 

de beneficiário (art. 98, § 3º, do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 300157 Nr: 20795-24.2012.811.0002

 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: CLOVIS SGUAREZI & CIA LTDA., CLOVIS SGUAREZI, 

DILLA MARIA SGUAREZI, ROSANI SGUAREZI MUSSA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE 

FERNANDO CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clovis Sguarezi Mussa de 

Moraes - OAB:OAB-MT 14.485, FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:17162 - MT, IRAJA REZENDE DE LACERDA-E - OAB:OAB/MT 

11.987, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255/MT, EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARÃES - OAB:3515/MT

 Vistos,

Tendo em vista o alegado pela parte autora na petição de fl. 1.678, defiro, 

com fundamento no art. 362, II, do CPC, o pedido ali formulado de 

adiamento da audiência inicialmente designada para esta data, a fim de 

evitar prejuízo alegado, redesignando o ato para o dia 22 de agosto de 

2018, às 14h.

No mais, defiro o pedido formulado a fl. 1.651, determinando a expedição 

de carta precatória para oitiva da Magistrada Anglizey Solivan de Oliveira, 

na Comarca de Cuiabá.

Intimem-se todos, observando-se os cuidados indispensáveis à realização 

da instrução apontados na decisão de fls. 1.633-1.635.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 240357 Nr: 1741-43.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIENDO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista minha convocação para realizar Correição nas Serventias 

extrajudiciais integrantes do Polo III (Sinop), conforme Portaria nº 30/2018- 

CGJ, entre os dias 4 e 8 de junho do corrente ano, redesigno para o dia 

28.8.2018, às 15h, a audiência anteriormente anunciada nos autos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 255842 Nr: 13726-09.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEZIR DE MAGALHÃES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista minha convocação para realizar Correição nas Serventias 

extrajudiciais integrantes do Polo III (Sinop), conforme Portaria nº 30/2018- 

CGJ, entre os dias 4 e 8 de junho do corrente ano, redesigno para o dia 

28.8.2018, às 15h5min, a audiência anteriormente anunciada nos autos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 274167 Nr: 17319-12.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANCY DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista minha convocação para realizar Correição nas Serventias 

extrajudiciais integrantes do Polo III (Sinop), conforme Portaria nº 30/2018- 

CGJ, entre os dias 4 e 8 de junho do corrente ano, redesigno para o dia 

28.8.2018, às 15h15min, a audiência anteriormente anunciada nos autos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 510557 Nr: 19313-65.2017.811.0002

 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: VIANA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS 

NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS-ANP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista minha convocação para realizar Correição nas Serventias 

extrajudiciais integrantes do Polo III (Sinop), conforme Portaria nº 30/2018- 

CGJ, entre os dias 4 e 8 de junho do corrente ano, redesigno para o dia 

21.8.2018, às 14h15min, a audiência anteriormente anunciada nos autos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 339331 Nr: 7407-83.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELCIO AIRES DE CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT, LUCAS BERNARDINO - OAB:OAB/MT 12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

JOELCIO AIRES DE CERQUEIRA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Execução de Título Executivo Extrajudicial” em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, 

objetivando, em síntese, o recebimento da quantia de R$ 17.298.56 

(dezessete mil duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis 

centavos).

Regularmente citado, o executado não opôs embargos, o que ensejou a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor, tendo o débito sido pago, 

segundo se observa nos documentos de fls. 33/35.

Em sequência, foi intimada a parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, porém, nada se pronunciou, 

conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102685/6/2018 Página 487 de 508



DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 279315 Nr: 23047-34.2011.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DOMINGOS BULHÕES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE-MT (GESTOR -SUS), MARCOS JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL DEMIAN 

GOMES DE CARVALHO - OAB:10.891/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

DOMINGOS BULHÕES DE CAMPOS, qualificado nos autos, propôs 

“Execução de Multa” por descumprimento de ordem judicial em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, no valor de R$ 7.857,12 (Sete mil 

oitocentos e cinquenta e sete reais e doze centavos), que foi pago via 

Requisição de Pequeno Valor, segundo se observa do documento de fl. 

221.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito por eventual saldo remanescente, 

sob pena de extinção da execução, porém, nada se pronunciou.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 255311 Nr: 14265-72.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INACIA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos, intimando a parte Exequente a se 

manifestar quanto à continuidade do feito, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 323645 Nr: 20038-93.2013.811.0002

 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: LAURITA ESTER DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B, JOÃO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos, intimando a parte Exequente a se 

manifestar quanto à continuidade do feito, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 409544 Nr: 16366-09.2015.811.0002

 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: JOÃO BATISTA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CALDAS RODRIGUES - 

OAB:18838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Autor, contra a 

sentença de f. 99/102, que julgou improcedente a ação de 

restabelecimento de auxílio doença e conversão para aposentadoria por 

invalidez.

 O embargante alega que há contradição na referida sentença, tendo em 

vista que o periciando apresenta incapacidade laboral parcial e temporária, 

por 180 (cento e oitenta) dias.

Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios e a retificação do 

dispositivo para julgamento procedente da ação.

É o relato necessário.

DECIDO

Nos termos do artigo 1.022, inciso I e II, do Novel Código de Processo Civil, 

os embargos de declaração possuem função processual específica, que 

consiste em integrar ou complementar a decisão embargada.

Nestas condições, conheço dos embargos, por reconhecer a existência 

de contradição na sentença recorrida naquilo que pertine: (...) se o laudo 

pericial (f. 79) informa que o periciando apresenta incapacidade laboral 

parcial e temporária, e a fundamentação da decisão não afastou a 

conclusão da perícia (contrariamente, considerou o laudo válido), tem-se 

por contraditório o julgamento improcedência da ação.

Sendo assim, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes Embargos de 

Declaração, passando a ter a seguinte retificação no segundo parágrafo 

de f. 101 Vº, com a redação abaixo grafada:

“(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 25 c/c art. 59, ambos da Lei nº 

8.213/91, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na inicial 

de restabelecimento do auxílio doença a partir da próxima folha de 

pagamento, devendo ser mantido pela prazo de 180 (cento e oitenta), sob 

pena de multa diária por eventual atraso, sem prejuízo de outras medidas 

necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial.

Quanto ao mais, prevalece à sentença tal qual averbada.

 Publique-se, retifique-se o registro da sentença e anote-se.

Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 302128 Nr: 22914-55.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edil Moreira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS MARTINHO AVALLONE 

PIRES - OAB:4626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES CAETANO ROSA - 

OAB:4.371/MT

 Vistos,

Tendo em vista minha convocação para realizar Correição nas Serventias 

extrajudiciais integrantes do Polo III (Sinop), conforme Portaria nº 30/2018- 

CGJ, entre os dias 4 e 8 de junho do corrente ano, redesigno para o dia 

28.8.2018, às 16h, a audiência anteriormente anunciada nos autos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 79804 Nr: 2261-76.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188, Maria Rita don Espirito 

Santos Oliveira - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando o autor para manifestar quanto a 

resposta do TRF fl.268.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 446913 Nr: 10383-92.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOSÉ DA SILVA 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17486

 Vistos,

Considerando a interposição do Recurso de Apelação às fls. 24/25, 

intime-se a parte adversa para apresentar as contrarrazões.

Com ou sem resposta, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 323234 Nr: 19615-36.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS ALVES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Visando evitar a incidência de juros sobre juros, chamo o feito à ordem 

para desconsiderar todos os cálculos realizados no decorrer do 

processo, bem como para encaminhar os presentes autos ao contador 

judicial com a finalidade de atualizar os cálculos diretamente da fl. 15.

Desse modo, ao contador judicial para atualizar o valor apresentado na 

certidão de fl. 15.

Após, manifestem-se as partes.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 293908 Nr: 13947-21.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:20.283/RJ, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

Renove-se o ato processual determinado na decisão de fl. 281, desta vez 

intimando pessoalmente a exequente, com a mesma advertência ali 

exposta.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 459133 Nr: 16022-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, 

UELITON LOPES RODRIGUES, JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, 

MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:OABMT 2.301/A, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DIOGO PEIXOTO BOTELHO - OAB: 15.172, HERNAN ESCUDER 

GUTIERREZ - OAB:4344/A, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304

 Vistos.

 Designo o dia 11 de junho de 2018, às 14h00min, para continuação da 

audiência de Instrução e Julgamento.

Defiro a oitiva solicitada na p. 614/614vº, nos termos do art. 209, do CPP.

Considerando o requerimento da Defensoria Pública (p. 617), notifique a 

penitenciária/escolta para que realize a condução dos presos de maneira 

a garantir a segurança e integridade física dos réus, devendo, se 

possível, realizar a escolta separada dos outros presos.

 Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 451184 Nr: 12409-63.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFCP, JEPDS, HDFS, CGDC, DSDS, JFDS, 

LHDMLL, AJDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948/MT, BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - OAB:8.938, FABRICIO 

COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:21.274/O, FERNANDA SILVA 

FERREIRA - OAB:19770/O, HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - 

OAB:OAB/MT 4344-A, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731, 

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14247, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15304, MARIA DE LOURDES RIBEIRO - OAB:11646, 

MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:17092, RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

ARAUJO - OAB:OAB/MT 9098

 [........] 1. Com fundamento no art. 413, do CPP, PRONUNCIO: JOSÉ 

EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, HELBERT DE FRANÇA SILVA, 

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA, 

qual. nos autos, como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, I e IV e § 

6º do Código Penal; ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA, qual nos autos, como 

incurso nas sanções dos arts. 121, § 2º, I e IV e § 6º do Código Penal e 

art. 2º, § 2º, c/c art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013; e LUIZ HENRIQUE DE 

MELLO LOBO LIMA, qual nos autos, como incursos nas sanções do artigo 

2º, § 2º, c/c art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013.

2. Com fundamento no art. 414, do CPP, IMPRONUNCIO: JOSÉ FRANCISCO 

CARVALHO PEREIRA e LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA, quanto ao 

crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima Matheus Gonçalves 

da Cruz.

3. Com fundamento no art. 62, do CPP e 107, I, do CP, DECLARO extinta a 

punibilidade pela morte do agente DIEGO SANTOS DA SILVA.

Os pronunciados: José Edmilson; Helbert; Claudiomar; Jefferson e Alex, 

aguardarão o julgamento e eventual 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 pronunciados, ao lado da necessidade de se 

garantir a instrução criminal, garantindo o julgamento em plenário do Júri 

sem quaisquer interferências dos réus.

Anote-se, inclusive, que os réus, de acordo com a denúncia, agiram com 

técnicas de monitoramento da vítima Matheus, sendo efetivo procedimento 

de vigilância, visando a concretização de suas ações delituosas, 

existindo, em tese, prévio ajuste entre os demais réus e uma divisão de 

tarefas que culminou com o crime.

Ademais, o crime teria sido praticado por organização criminosa que 

supostamente atuava praticando crimes de homicídio nesta Comarca, e a 

revogação da custódia cautelar ou aplicação de medida menos gravosa 

certamente colocaria em risco a ordem pública e, ainda, prejudicaria as 

demais investigações em andamento quanto a atuação do mesmo grupo 

criminoso e a realização de julgamento pelo Tribunal do Júri, sem 

interferência dos pronunciados.

Expeça-se alvará de soltura em favor do impronunciado José Francisco 

de Carvalho Pereira, consignando que ele não deverá ser colocado em 
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liberdade, em virtude de estar preso preventivamente em outros 

processos deste juízo e da operação.

Considerando que o réu Luiz Henrique foi pronunciado neste processo 

apenas pelo crime conexo de integrar organização criminosa e tendo em 

vista que nos autos constava uma medida cautelar diversa da prisão (pp. 

611/616), que sequer foi cumprida ante a decretação de prisão preventiva 

nos autos ID. 451181, determino a revogação das medidas aplicadas.

Certifique-se nos processos que tramitam em desfavor dos réus, perante 

este juízo, o teor desta sentença de pronúncia.

P. R. I.

Várzea Grande, 25 de maio de 2017.

Juiz OTÁVIO PEIXOTO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 451184 Nr: 12409-63.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFCP, JEPDS, HDFS, CGDC, DSDS, JFDS, 

LHDMLL, AJDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948/MT, BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - OAB:8.938, FABRICIO 

COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:21.274/O, FERNANDA SILVA 

FERREIRA - OAB:19770/O, HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - 

OAB:OAB/MT 4344-A, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731, 

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14247, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15304, MARIA DE LOURDES RIBEIRO - OAB:11646, 

MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:17092, RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

ARAUJO - OAB:OAB/MT 9098

 Intimar os advogados, Lauro Gonçalo da Costa (OAB/MT 15304) e 

Fabrício Costa Teixeira de Oliveira (OAB/MT 21.274), defensores de José 

Francisco Carvalho Pereira, José Edmilson Pires dos Santos e Jeferson 

Fátimo da Silva; o advogado Bibiano Pereira Leite Neto (OAB/MT 8938-O) 

advogado Ademar Coelho da Silva (OAB/MT 14.948), defensor de Diego 

dos Santos Silva; e o advogado Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo 

(OAB/MT 9098), defensor de Luiz Henrique de Mello Lobo Lima, Doutor Ivo 

Marcelo Spinola da Rosa OAB/MT 13.731, defensor de Alex José da Silva 

Cunha, para que tomem conhecimento da sentença de pronuncia a seguir 

transcrita: (...)[........] 1. Com fundamento no art. 413, do CPP, PRONUNCIO: 

JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, HELBERT DE FRANÇA SILVA, 

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA, 

qual. nos autos, como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, I e IV e § 

6º do Código Penal; ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA, qual nos autos, como 

incurso nas sanções dos arts. 121, § 2º, I e IV e § 6º do Código Penal e 

art. 2º, § 2º, c/c art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013; e LUIZ HENRIQUE DE 

MELLO LOBO LIMA, qual nos autos, como incursos nas sanções do artigo 

2º, § 2º, c/c art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013.2. Com fundamento no art. 

414, do CPP, IMPRONUNCIO: JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA e 

LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA, quanto ao crime de homicídio 

qualificado em desfavor da vítima Matheus Gonçalves da Cruz.3. Com 

fundamento no art. 62, do CPP e 107, I, do CP, DECLARO extinta a 

punibilidade pela morte do agente DIEGO SANTOS DA SILVA. Expeça-se 

alvará de soltura em favor do impronunciado José Francisco de Carvalho 

Pereira, consignando que ele não deverá ser colocado em liberdade, em 

virtude de estar preso preventivamente em outros processos deste juízo e 

da operação. P. R. I.Várzea Grande, 25 de maio de 2017.Juiz OTÁVIO 

PEIXOTO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 50339 Nr: 5189-05.2002.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692/MT

 Intimar o advogado Jorge Henrique Franco Godoy (OAB/MT 6692), 

constituído pelo réu Hércules de Araújo Agostinho, para comparecer à 

audiência de instrução designada para 19/06/2018 às 17h, conforme 

decisão de fls. 421, cujo teor é o seguinte: “Vistos.

 Designo o dia 19 de junho de 2018, às 17h00min, para continuação da 

audiência de Instrução e Julgamento. No momento das intimações das 

testemunhas "Tuca" e Erci o senhor meirinho deverá procurar, 

respectivamente, o senhor Rozito e Renã para que o auxilie nas 

diligências, devendo o oficial de justiça se deslocar juntamente com Rozito 

e Renã até a casa das referidas testemunhas a fim de intima-las. Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 480749 Nr: 2389-76.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LUIS DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZIEL CATARINO COM 

DESPACHO FARIAS - OAB:4691

 Intimar Doutor Oziel Catarino Com Despacho Farias OAB/MT 4691, 

defensor de Fábio Luis da Rosa, para que tome conhecimento da decisão 

a seguir transcrita: Vistos. Defiro o pedido de pp. 250/252. Quanto ao 

pedido de p. 261, aguarde a inclusão destes autos na pauta de 

julgamentos desta Presidência que atende ao disposto na preferência legal 

do art. 429, do CPP e metas de alinhamento do CNJ, conforme já 

determinado na decisão de p. 249. Int.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 428583 Nr: 26650-76.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDSON LEANDRO CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE, a denúncia para CONDENAR, 

LEDSON LEANDRO CURVO, brasileiro, filho de José Luís de Campos e 

Martinha Leandra Curvo, nascido aos 10/11/1986, natural de Várzea 

Grande/MT, nas penas do art. 155, caput, do Código Penal e do art. 306 da 

Lei nº 9503/97. FURTO (CP, art. 155, caput)[...] ).Atendendo ao critério de 

reprovação e prevenção do crime, diante da falta de informações nos 

autos sobre a situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).Determino, ainda, a suspensão da habilitação 

para dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses, nos termos do art. 293 

do CTB.Não havendo óbice para tanto, nos termos do art. 44, § 2°do 

Código Penal, sem prejuízo da pena de multa aplicada e suspensão da 

habilitação, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de 

direitos, a qual deverá ser estipulada pelo Juízo da execução.Condeno o 

Réu ao pagamento de taxas e custas processuaisApós o trânsito em 

julgado desta decisão, comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do 

art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.Calculem-se as penas de multa 

e intimem-se para pagamento.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 278184 Nr: 21794-11.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO SIMÃO FERNANDES JUNIOR, 

EZEQUIMAR JESUS DE AMORIM, RODRIGO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - OAB:14678, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE 

MT, ISAIAS ALVES DA SILVA - OAB:14778-N

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa dos réus, via DJE, que foi designada audiência 
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para Oitiva da testemunha Rafael Carneiro Gomes , para o dia 12/07/2018 

às 13:30hs, na Comarca de ROSARIO OESTE-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 505862 Nr: 16889-50.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CESAR DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BARAO - 

OAB:OAB/MT8313

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC - CGJ, impulsiono 

este autos para intimação da DEFESA do réu para manifestar acerca do 

aditamento da denuncia no prazo legal.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 522198 Nr: 25568-39.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIANO HUGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DR. LAURO GONÇALO DA COSTA, OAB - MT 15.304 OU DRª DANIELY 

MARTINS DE VASCONCELOS, OAB - MT 21.617 - da audiência de 

instrução e julgamento desginada para o dia 15 de Junho de 2018, ás 

15h15.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 319798 Nr: 16169-25.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES MALDONADO IANOVICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN VEIGA - 

OAB:20.725-O

 DR. WILLIAN VEIGA - OAB/MT 20.725-O, da audiência de Instrução e 

Julgamento designada para o dia 15 de Junho de 2018, às 15:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 524667 Nr: 1161-32.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ BARBOSA PEROSO - 

OAB:14.844

 dra. BEATRIZ BARBOSA PEROSO - OAB/MT 14.844, da audiência de 

Instrução e Julgamento redesignada para o dia 15 de Junho de 2018, às 

15:30 horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 337101 Nr: 5463-46.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VLADIMIR MARCIO YULE 

TORRES - OAB:13251/MT

 A denúncia, ao contrário do sustentado pela Defesa (fl. 69/76-v), 

preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 41, do Código de Processo 

Penal, expondo os fatos de maneira clara e inteligível e, desta maneira, 

não pode ser considerada inepta.

Os demais argumentos trazidos em sua resposta à acusação ( negativa 

de autoria) se confundem com o próprio mérito da ação penal e somente 

poderão ser avaliados após a instrução criminal.

Ademais, não trouxe a peça defensiva novos fatos ou provas capazes de 

modificar o convencimento quando do recebimento da denúncia.

Destarte, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do 

Código de Processo Penal e, assim, estando presentes materialidade e 

indícios de autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

AGUARDE-SE em gabinete até que haja pauta disponível para designação 

de audiência de instrução criminal.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 511589 Nr: 19880-96.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN DA SILVA CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732

 O momento apropriado para a análise da pretendida desclassificação do 

crime tipificado no art. 14 da Lei nº. 10.826/03 para aquele previsto no art. 

12 do mesmo diploma legal é por ocasião da prolação da sentença.

Ademais, do que consta nos autos e da peça defensiva, não trouxe o 

acusado novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento 

quando do recebimento da denúncia.

 Assim, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do 

Código de Processo Penal de maneira que, estando presente a 

materialidade e indícios de autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

AGUARDE-SE em gabinete até que haja pauta disponível para designação 

de audiência de instrução criminal.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 317437 Nr: 13796-21.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ESMERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO DA SILVA 

BARRETO - OAB:8684

 A Resposta à Acusação apresentada pelo acusado EDSON ESMERIO 

DOS SANTOS (fl. 77/80) por intermédio de seu Advogado, não traz 

nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do Código de 

Processo Penal de maneira que, estando presente a materialidade e 

indícios de autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

AGUARDE-SE em gabinete até que haja pauta disponível para designação 

de audiência de instrução criminal.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 520721 Nr: 24845-20.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZES MARQUES DE FIGUEIREDO, KAIQUE LUIZ 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON APARECIDO 

POZZA FAVARO - OAB:10200/B

 Os argumentos trazidos pelo Advogado dos acusados IZES MARQUES 

DE FIGUEIREDO e KAIQUE LUIZ DE OLIVEIRA em sua resposta à acusação 
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(negativa de autoria) se confundem com o próprio mérito da ação penal e 

somente poderão ser avaliados após a instrução criminal.

Ademais, não trouxe a peça defensiva novos fatos ou provas capazes de 

modificar o convencimento quando do recebimento da denúncia.

Destarte, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do 

Código de Processo Penal e, assim, estando presentes materialidade e 

indícios de autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

AGUARDE-SE em gabinete até que haja pauta disponível para designação 

de audiência de instrução criminal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 506818 Nr: 17344-15.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, 

GEVANILSON DE CAMPOS MAGALHÃES, ROBERTY FELIPE DOS SANTOS 

LAURENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERTY FELIPE DOS SANTOS 

LAURENTINO, Cpf: 06518105151, Filiação: Aracelly Marques dos Santos e 

Amarildo Marcos Laurentino, data de nascimento: 04/02/1997, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), ajudante de marceneiro, 

Telefone 99278-1250. 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: Assim agindo, ROBERTY FELIPE DOS SANTOS 

LAURENTINO praticou crime previsto no artigo 155, §4, inciso IV, do 

Código Penal e como incurso no artigo 244-B da Lei n°8069/90, 

requerendo seja contra ele, instaurado o devido processo penal, nos 

moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, 

citando-se a denunciada para apresentação de resposta escrita e demais 

termos do processo.

Despacho: Aportou aos autos Resposta à Acusação do réu GEVANILDO 

DE CAMPOS MAGALHÃES, o qual, por intermédio de seu Advogado, se 

reservou o direito de analisar o mérito em sede de alegações finais (fl. 

67).Do que consta nos autos e da peça defensiva, não trouxe o acusado 

novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento quando do 

recebimento da denúncia. Destarte, em fase obrigatória de análise de 

absolvição sumária, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no 

art. 397 do Código de Processo Penal e, assim, estando presente a 

materialidade e indícios de autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.De 

outro lado, verifico que os réus WELSON ALVES DOS SANTOS FILHO e 

ROBERTY FELIPE DOS SANTOS não foram localizados nos endereços 

informados nos autos (fl. 61 e 63).Assim, EXPEÇA-SE novo mandado 

visando a citação do acusado WELSON ALVES DOS SANTOS FILHO no 

endereço informado pelo representante do Ministério Público (fl. 69). Por 

fim, PROCEDA-SE com a citação editalícia do réu ROBERTY FELIPE DOS 

SANTOS, nos termos dos arts. 396 e 361 e seguintes, todos do Código de 

Processo Penal.Conste no edital que o réu deverá apresentar resposta 

escrita por intermédio de Advogado, ou declarar, caso não tenha 

condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado pela 

Defensoria Pública.Decorrido o prazo do edital sem manifestação do 

denunciado, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos conclusos para fins do 

art. 366 do CPP.

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, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 29 de maio de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 468937 Nr: 20638-12.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUIZIO DOS SANTOS SPARANO, EVA 

ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS, LUCAS ANTONIO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS, 

Cpf: 54491720100, Rg: 1054973-0, Filiação: Arlindo Antonio Calado e 

Tereza Pereira Calado, data de nascimento: 10/02/1972, brasileiro(a), 

natural de Carinhanha-BA, solteiro(a), auxiliar de limpeza, Telefone 65 

9.8142-0845. 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: Assim agindo, EVA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS 

praticou crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, requerendo 

seja contra ela, instaurado o devido processo penal, nos moldes dos 

artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se a 

denunciada para apresentação de resposta escrita e demais termos do 

processo

Despacho: DEFIRO (fl. 95).PROCEDA-SE com a citação editalícia da ré 

EVA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS.Decorrido o prazo do edital, 

CERTIFIQUE-SE e FAÇAM os autos conclusos para as demais 

deliberações, inclusive para análise das respostas à acusação já 

apresentadas (fl. 84 e 92).

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, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 29 de maio de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 483295 Nr: 3895-87.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI BERNARDES DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDINEI BERNARDES DE FIGUEIREDO, 

Filiação: Sandra Gregório de Figueiredo e Aparecido Bernardes, data de 

nascimento: 03/08/1981, brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, 

solteiro(a), borracheiro autônomo. 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: Assim agindo, CLAUDINEI BERNARDES DE FIGUEIREDO 

praticou crime previsto no artigo 155 §4 I, c/c artigo 14 , II, do Código Penal, 

requerendo seja contra ele, instaurado o devido processo penal, nos 

moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, 

citando-se a denunciada para apresentação de resposta escrita e demais 

termos do processo

Despacho: DEFIRO (fl. 66).PROCEDA-SE com a citação editalícia do réu 

CLAUDINEI BERNARDES DE FIGUEIREDO.Decorrido o prazo do edital, 

CERTIFIQUE-SE e FAÇAM os autos conclusos para as demais 

deliberações.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 29 de maio de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 499400 Nr: 13435-62.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY JOSÉ DE CAMARCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANDERLEY JOSÉ DE CAMARCO, 

Filiação: Antonia Ferreira de Camargo e Benedito Nolberto de Camargo, 

data de nascimento: 06/02/1987, brasileiro(a), natural de Várzea 

Grande-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: CITAR O ACUSADO ACIMA QUALIFICADO, QUE 

ATUALMENTE SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, DO 

INTEIRO TEOR DA DENUNCIA TRANSCRITA ABAIXO EM RESUMO, BEM 

COMO PARA QUE APRESENTE A DEFESA PRELIMINAR NO PRAZO DE 

10(DEZ) DIAS.

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396 do CPP. Conste no mandado que o denunciado deverá fazê-lo 

através de Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de 

constituir um profissional, o seu desejo de ser patrocinado por Defensor 

Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em sendo a 

resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde já, 

nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua defesa 

atendendo aos fins do art. 396-A do CPP.Verifico, na sequência, que o 

membro do Ministério Público requer o arquivamento da investigação em 

relação a Adriano Reinaldo da Cruz Dias, sob a alegação de que não há 

indícios de que ele aderiu à conduta criminosa.Assim, em conformidade 

com o parecer do douto representante do Órgão do Ministério Público, 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO em relação ao indiciado ADRIANO 

REINALDO DA CRUZ DIAS, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento, na hipótese de surgirem fatos novos que possam 

comprovar o seu envolvimento no crime apurado nestes autos. INDEFIRO 

os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 68), porque não restou 

comprovada a impossibilidade do órgão acusador obter as informações, 

nos termos do art. 1.373, inciso III, da CNGC – Foro Judicial. DEFIRO, 

contudo, o item “c”.Oferecida a resposta à acusação, façam os autos 

conclusos.Verificando que o denunciado preenche os requisitos objetivos 

e subjetivos

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, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 30 de maio de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 522655 Nr: 25894-96.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA DA SILVA LIMA, SUZIANE 

RODRIGUES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maykel Quinteiro Duarte 

Amorim - OAB:OABT/MT 21.538

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM 

OAB 21538/MT PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR A DEFESA NOS 

AUTOS SUPRA MENCIONADOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 473511 Nr: 22914-16.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MARCIO VIEIRA DA CRUZ, 

LEONARDO DA COSTA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO 

MARTINS - OAB:20.370-OAB-MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DRA. DIANE ALVES RIBEIRO MARTINS OAB 

20370/MT PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR OS MEMORIAIS FINAIS 

NOS AUTOS SUPRA MENCIONADOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 481542 Nr: 2824-50.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19.148

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR GONÇALO DE SOUZA SILVA OAB 

19148/MT PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR OS MEMORIAIS FINAIS 

NOS AUTOS SUPRA MENCIONADOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 424761 Nr: 24486-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIR FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. JAIRO SOUZA DA SILVA OAB 

16085/MT PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR OS MEMORIAIS FINAIS 

NOS AUTOS SUPRA MENCIONADOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 485184 Nr: 5148-13.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE TEODORO, LUIZ GOMES E 

SILVA, RONNYCLEYTON BENEDITO RODRIGUES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GEON MORAES DA 

SILVA - OAB:18.348, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR RODRIGO MOREIRA MARINHO OAB 

18791/MT PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR OS MEMORIAIS FINAIS 

NOS AUTOS SUPRA MENCIONADOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 485375 Nr: 5271-11.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELCIO PONADT, WILLIAN DA SILVA 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS GOMES DA SILVA - 
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OAB:MT 17.631/O, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA SILVA - 

OAB:DEFENSOR

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR ELIAS GOMES DA SILVA OAB 17631/MT 

PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR A MANIFESTAÇÃO DA DEFESA, 

COM FUNDAMENTO NO §4, DO ART.89, DA LEI 9099/95, NOS AUTOS 

SUPRA MENCIONADOS.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 494765 Nr: 10930-98.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN PRADO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15.580/MT

 INTIMAÇÃO para o advogado EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA, 

OAB/MT 15.580, apresentar resposta à acusação com relação ao 

acusado JONATHAN PRADO DE JESUS, no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 400882 Nr: 11808-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GONZAGA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES 

DA CUNHA - OAB:12.713/MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, nas penas 

217-A. c/c art. 61, inciso II, f, c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71, todos do 

Código Penal, JOÃO GONZAGA CHAVES, brasileiro, filho de João Chaves 

e Luiza Gonzaga Chaves, nascido aos 19/06/74, natural de Porto Estrela/ 

MT.Passo à dosimetria das penas:Analisando as circunstâncias do art. 59 

do CP verifico que o Réu é primário e possui não possui maus 

antecedentes. As consequências do delito perduram por toda a vida da 

vítima, que terá que conviver eternamente com a lembrança da violência 

sofrida e o trauma por ela acarretado. A vítima em nada contribuiu para o 

cometimento do ilícito. São as razões pelas quais fixo-lhe a pena-base em 

08 (oito) anos de reclusão.Considerando que a vítima era filha do Réu, em 

razão da determinação contida no art. 61, II, alínea f, agravo-lhe a pena em 

01 (um) ano, resultando em 09 (nove) anos de reclusão.Encontrando-se a 

vítima na hipótese do art. 226, II, do CP, sujeita-se o Réu à exasperação da 

pena da metade, conforme a Lei 11.106/05, passando a sua pena a ser 13 

(treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Estando presente a causa 

geral de aumento de pena prevista no art. 71 do CP, por ter sido o crime 

praticado por quatro vezes contra a mesma vítima, em continuação 

delitiva, aumento a pena em 2/3, resultando, pois, em 22 (vinte e dois) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão. Diante da ausência de qualquer outra 

causa modificadora, torno-a definitiva, devendo ser cumprida em regime 

inicialmente fechado (CP, art. 33, § 2º, a e § 3º c/c art. 2º, § 1º, da Lei nº 

8.072/90).O réu permaneceu solto durante toda a instrução criminal, não 

existe nos autos motivos que autorizem a decretação da prisão preventiva 

de JOÃO GONZAGA CHAVES, motivo pelo qual lhe concedo o direito de 

recorrer em liberdade.(...)Fixo o valor de indenização mínimo para vítima o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Custas na forma da lei.P.R.I.C. 

Várzea Grande/MT, 20 de fevereiro de 2018. Eduardo Calmon de Almeida 

CézarJuiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002817-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAIC CLARO DELMUNTES CALIXTO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça bem como a 

complementar os valores das diligências. ADVERTÊNCIAS: 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: 1002255-95.2018.8.11.0002

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:

VALMIR GOMES (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: 1006455-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FIGUEIREDO PRADO (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006913-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY RODRIGUES DA COSTA FILHO (AUTOR)

CRISTINA TEIXEIRA LADISLAU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA MARTIMIANO DO NASCIMENTO WEIPPERT OAB - MT23237/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006913-02.2017.8.11.0002; AUTOR: JURACY RODRIGUES DA COSTA 

FILHO, CRISTINA TEIXEIRA LADISLAU RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

1. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos 

Materiais e Morais com pedido de liminar, promovida por JURACY 
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RODRIGUES DA COSTA FILHO, neste ato representado pela sua curadora 

Cristina Teixeira Ladislau, em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes 

devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz o autor que é militar 

aposentado por invalidez e que no dia 10 de Agosto de 2017 a sua 

curadora verificou junto ao sitio da Receita Federal do Brasil que a 

restituição de Imposto de renda no valor de R$ 5.615,29, estaria disponível 

para saque no dia 15 de Agosto do mesmo ano. 3. Alega que a curadora 

se deslocou ao caixa eletrônico para efetuar um saque no valor de R$ 

1.000,00, todavia não teve êxito na transação. Assevera que a curadora 

buscou informações junto à instituição financeira e foi informada pela 

gerente que fora aprovisionado o valor de R$ 4.915,55 referente a um 

empréstimo realizado. Afirma ainda que tentou explicar que era a curadora 

do autor, que não teria realizado qualquer empréstimo, solicitando a 

devolução do dinheiro, sendo que a gerente informou que não seria 

possível. Solicitou então o contrato e foi informada de que não havia 

contrato, vez que fora realizado via internet ou aplicativo do celular. 4. 

Requer a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada para 

que a instituição financeira realize o estorno do suposto empréstimo, no 

valor de R$ 4.915,55 e, no mérito requer a condenação do requerido a 

obrigação de fazer e ao pagamento de indenização pelos danos materiais 

no valor de R$ 9.831,10 (nove mil e oitocentos e trinta e um reais e dez 

centavos) e morais causados no valor de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil e 

quatrocentos e oitenta reais). 5. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relatório. Decido. 6. Juracy Rodrigues da Costa Filho, propôs a presente 

ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais 

com pedido de liminar, em face de Banco do Brasil S/A, conforme narrado 

no relatório acima. 7. Pois bem. Preconiza o artigo 300 do CPC que “a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. 8. No caso dos autos, vejo que o autor não conseguiu 

demonstrar que a probabilidade do direito se faz presente. Ocorre que, ao 

analisar o extrato da conta corrente juntado aos autos, constato a 

informação “pgto CDC Antecip De IRPF”, ou seja, em algum momento houve 

a antecipação do pagamento do imposto de renda, sendo que o autor, 

podendo fazer a prova trazendo todos os extratos bancários anteriores, a 

fim de comprovar que não efetuou a solicitação e não utilizou dos valores, 

não o fez. 9. Assim, não há como se aferir, neste momento processual, a 

plausibilidade do direito do autor, tampouco o perigo de dano, vez que com 

o julgamento do feito, havendo o direito almejado, será o autor 

devidamente ressarcido. 10 Neste esteio, diante da ausência simultânea 

da “probabilidade do direito” e do “perigo do dano”, necessários à 

concessão da tutela de urgência antecipada, indefiro o pedido liminar. 11. 

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de 

conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com 

o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 12. 

Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do artigo 344 do 

Código de Processo Civil – (Revelia). 13. Com fulcro no artigo 334 do CPC, 

designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 07/08/2018, às 

14h40min, consignando no mandado a advertência de que “o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, 

§8º, do CPC). 14. Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse 

na auto composição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data designada para a audiência 

– (Art. 334, §5º, CPC). 15. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 16. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 

17. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do ônus da 

prova, em favor dos autores, por vislumbrar sua hipossuficiência em face 

da parte requerida. 18. Considerando que o fora deferido benefício de 

JUSTIÇA GRATUITA em sede de Agravo de Instrumento, anote-se. 19. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007502-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS DE ALENCAR FONSECA MOREIRA (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: 1007461-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FIGUEIREDO RAMOS OAB - RJ128708 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES (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: 1000455-32.2018.8.11.0002

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:

MATHEUS ALVES DA ROCHA (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: 1001253-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THUANNY BEATRIZ TELES ANTUNES ROCHA (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, 
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Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003754-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO RAMALHO PEDREIRA REIS (EXECUTADO)

REI INSTALACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

ROBERTO DE OLIVEIRA REIS (EXECUTADO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para providenciar 

no prazo de 05(cinco) dias o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

para cumprimento do Mandado, devendo ser recolhida através do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – 

Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002131-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO CANHO BITTNER (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague a diligência 

do Oficial de Justiça, na conta única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, no www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências. 

Várzea Grande-MT, 15 de março de 2018 ADELIA DE SOUZA GERMANO 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005653-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO LEOPOLDO SANTOS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão (citação) negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001969-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA (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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 282185 Nr: 945-81.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRATAN DE SOUZA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Analisando detidamente os documentos colacionados nos autos, vejo 

que a cessionária, atual requerente nos autos, sub-rogou-se nos direitos 

dos créditos da instituição financeira, conforme se depreende do termo de 

cessão de crédito juntado aos autos.

2. Todavia, conforme pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do 

Banco Central do Brasil, verificou-se que a requerente, desprovida da 

natureza de instituição financeira, não está submetida à fiscalização do 

Banco Central, o que afasta a competência deste juízo para o 

processamento e julgamento do feito, impondo-se a sua redistribuição 

para uma das varas cíveis desta comarca, sob pena de violação ao 

Princípio do Juiz Natural.

3. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 87268 Nr: 9053-46.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 

EPP, THIAGO NUNES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, Luciano Portel Martins - OAB:7497/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. O autor foi intimado a recolher a diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

intimação dos devedores acerca da penhora levada a efeito na conta dos 

executados, no valor de R$- 456,25 e R$- 81,63.

2. Ocorre, todavia, que o exequente não efetuou o depósito da diligência, 

limitando-se, apenas, a pedir o prosseguimento do feito, reiterando o 

pedido de fls. 134.

3. Pois bem. O exequente em petição datada de 17.07.2017, (fls. 129) 

pede a transferência do valor penhorado para a conta única e a 

consequente intimação do devedor para, querendo, apresentar 

impugnação. Entretanto, não efetuou o depósito da diligência já solicitada 

por duas vezes.

4. Na sequência, na mesma petição, informa que, se o valor penhorado for 

insuficiente para cobrir sequer as custas processuais, o mesmo deve ser 

liberado.

5. Ocorre que tais importâncias, encontram-se indisponibilizadas nas 

contas dos devedores, restando, pois, ao exequente, informar se tem 

interesse na sua transferência para a conta de depósitos judiciais, ou, 

então, efetuar o pagamento da diligência para continuidade do feito.

6. Assim, manifeste-se, efetivamente, o exequente, se tem interesse nas 

penhora levadas à efeito, no valor de R$- 456,25 e R$- 81,63 e, havendo 

interesse, que efetue o recolhimento da diligência já determinada nos 

autos.

7. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o exequente para que 

manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção 

(CPC, art. 485, § 1º).

8. Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 313495 Nr: 9665-03.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA SANTA LUZIA IND. E COM. LTDA, 

REGIANE MARLI FROES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Intimem-se o exequente a fim de que tome conhecimento do ofício que 

aportou aos autos às fls. 91/93, advindo da 2ª Vara do Trabalho desta 

Comarca, dando conta de que o imóvel penhorado nos autos será levado 

à leilão junto àquela jurisdição, no dia 13/07/2018 das 08h30min às 

14h30min., e dia 27/07/2018 das 08h30min às 14h30min, para o primeiro e 

segundo leilão, respectivamente.

2. Na sequência, requeira, nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o que 

entender necessário para o prosseguimento do feito.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 237664 Nr: 17430-64.2009.811.0002

 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: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO SALUSTIANO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a juntada de procuração às fls. 131/134, defiro o pedido 

de todas as intimações sejam feitas em nome do Dr. Felipe Andres 

Acevedo Ibanez – OAB/MT 22131-A.

2. Outrossim, indefiro o postulado retro e determinação a intimação da 

parte autora, a fim de cumprir a determinação de fl. 127, no prazo de 10 

(dez) dias, considerando a sentença prolatada às fls. 119.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325033 Nr: 21421-09.2013.811.0002

 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: DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL 

ATUAL DENOMINAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOO JANDIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:24445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 Vistos.

..

1. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por DIBENS 

LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL ATUAL DENOMINAÇÃO em 

desfavor do JOAO JANDIR DOS SANTOS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

2. Em petição de fls.124/125, o requerido veio em juízo informar que 

realizou um acordo extrajudicial com a parte autora, pugnando pela sua 

homologação e consequente extinção do feito.

3. Em análise aos autos, fora verificado que na minuta do acordo não 

constava a assinatura da parte autora, portanto, o autor foi devidamente 

intimado para manifestar acerca do acordo.

4. Em seguida, o autor manifestou em petição fls.130, pugnando pela 

extinção do feito, tendo em vista a satisfação integral da dívida.

5. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do novo Código de Processo Civil.

6. Custas pagas na distribuição, honorários conforme pactuado.

7. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

8. P. I. C.

9. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307415 Nr: 3317-66.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DOS SANTOS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação ordinária proposta pelo autor BENEDITO DOS 

SANTOS DUARTE em desfavor do réu BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e conseqüente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do novel Código de Processo Civil.

4. Considerando que as partes renunciaram expressamente ao prazo 

recursal, certifique-se o transito em julgado e, nada mais sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

5. Custas e honorários conforme pactuado.

6. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309188 Nr: 5184-94.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DOUGLAS DUARTE-ME, JEFFERSON 

DOUGLAS DUARTE, ELIO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 486803 Nr: 6129-42.2017.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES EVANGELISTA OLIVEIRA DOS 

SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEUDES NAZARE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:4276

 Vistos.

.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 247102 Nr: 7000-19.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESÁRIOS, MICROEMP. E MICROEMP. CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS SERGIO SPERANDIO, LEDA TEREZINHA 

SPERANDIO MELLHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.208, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 

20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais, considerando que 

o endereço encontrado através da busca realizada pelo sistema INFOJUD 

(extrato de fls. 156) é o mesmo que se utilizou no mandado de citação 

expedido às fls. 147, no qual a tentativa de citação restou infrutífera 

(certidão de fls. 148), 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 à 

requerida citada 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.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 216872 Nr: 12309-89.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GELO ZERO 

GRAU LTDA, LAURO VASCONCELOS DE MENDONÇA, ROSA GARCIA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o postulado retro.

2. Expeça-se o necessário para a citação dos requeridos, a ser realizada 

nos endereços indicados às fls. 96.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 391697 Nr: 6376-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚNIOR ARRUDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que a parte realizou o depósito da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, determino a expedição do mandado de citação, no 

endereço indicado às fls. 53.

2. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325266 Nr: 21670-57.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ASSIS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:13993-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 40. Com essas considerações e fundamentos, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.41. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo em 10 % sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC. 42. Finalmente, em virtude da improcedência do pedido, revogo a 

liminar anteriormente concedida (fls. 24).43. Decorrido o prazo recursal, 

certifique e arquive-se com as baixas necessárias.44. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 282953 Nr: 1768-55.2012.811.0002

 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: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Cancio de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do autor requerendo a citação via edital, tendo em 

vista a não localização da parte.

2. Pois bem. Em que pese as considerações do autor, verifico que não se 

esgotaram os meios necessários e indispensáveis para localização da 

parte.

3. Incumbe, pois, ao autor, empreender esforços na busca do atual 

endereço para a efetivação da citação pessoal, pelo que, concedo-lhe o 

prazo de 05 (cinco) dias, para requerer o que entender necessário.

 4. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para 

promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento (art. 485, §1º do CPC).

 5. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 253732 Nr: 12478-08.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAIXÃO & LISSONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA BARROS DE PAIVA - 

OAB:OAB/MT 11872, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:MT/ 9899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Cardi Filho - 
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OAB:3584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Vistos.

1. Acerca do Agravo de Instrumento interposto pela autora, mantenho o 

decisum objurgado por seus próprios fundamentos, em aplicação 

analógica ao art. 1.018, § 1º, do CPC.

2. Presto as informações necessárias digitadas em uma lauda.

3. Aguarde-se a decisão do Agravo de Instrumento, oportunidade que se 

remeterá os autos conclusos.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 249300 Nr: 8855-33.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUEDES DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA 

VEICULOS E MÁQUINAS LTDA - ME, WILSON GUEDES SILVA, MARIA 

AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA SCAFF, SEBASTIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a citação via edital, tendo 

em vista a não localização dos executados.

2. Pois bem. Em que pese as considerações do exequente, verifico que 

não se esgotaram os meios necessários e indispensáveis para 

localização da parte.

3. Ademais, foram realizadas consultas através do sistema INFOJUD, para 

localização do endereço dos executados, conforme extratos de fls. 94/97.

4. Desta forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente 

manifeste-se nos autos, requerer o que entender necessário.

 5. Cumpre ressaltar que a executada Maria Auxiliadora Ferreira da Silva já 

foi citada, conforme certidão de fls. 71.

6. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o exequente 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento (art. 485, §1º do CPC).

 7. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 401694 Nr: 12221-07.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO PANCIERE DE SOUZA, SILVANA 

BARBOSA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 385156 Nr: 2136-59.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Paula da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. 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. Compulsando os autos, verifico que foram expedidos mandados 

de busca e apreensão e citação, entretanto, a liminar sequer fora 

deferida.3. Deste modo, a fim de sanar a irregularidade ora constatada, 

passo à análise dos requisitos da inicial.4. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito.5. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência.6. 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.7. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 420476 Nr: 22243-27.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR ALVES DOS SANTOS, ADRIANA 

MARLENE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o postulado retro.

2. Expeça-se o necessário para a citação dos executados, a ser realizada 

nos endereços indicados nos extratos de consulta do sistema INFOJUD 

(fls. 91/92).

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433418 Nr: 3062-06.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. DE FAVERE PERFURAÇÃO DE POÇOS 

ARTESIANOS - ME, SILVIO ALCIDES DE FAVERE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZADORA CLEMENTE - 

OAB:OAB/MT 18.864, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do autor requerendo a citação via edital, tendo em 

vista a não localização da parte.

2. Pois bem. Em que pese as considerações do autor, verifico que não se 

esgotaram os meios necessários e indispensáveis para localização da 

parte.

3. Incumbe, pois, ao autor, empreender esforços na busca do atual 

endereço para a efetivação da citação pessoal, pelo que, concedo-lhe o 

prazo de 05 (cinco) dias, para requerer o que entender necessário.

 4. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para 

promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento (art. 485, §1º do CPC).

 5. Ademais, consigno que não foi realizada busca de informações 

através do sistema INFOJUD, nem sequer houve o seu requerimento nos 

autos.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro
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 Cod. Proc.: 287257 Nr: 6578-73.2012.811.0002

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do autor requerendo a citação via edital, tendo em 

vista a não localização da parte.

2. Pois bem. Em que pese as considerações do autor, verifico que não se 

esgotaram os meios necessários e indispensáveis para localização da 

parte.

3. Incumbe, pois, ao autor, empreender esforços na busca do atual 

endereço para a efetivação da citação pessoal, pelo que, concedo-lhe o 

prazo de 05 (cinco) dias, para requerer o que entender necessário.

 4. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para 

promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento (art. 485, §1º do CPC).

 5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 369064 Nr: 18741-17.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DE MATO GRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRAUDA KONRATH SILVA, ANTONIO DOS 

SANTOS SILVA, LEIDIANE KETRE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - 

OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o postulado retro.

2. Expeça-se o necessário para a citação dos executados, a ser realizada 

nos endereços indicados às fls. 131-verso.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 112189 Nr: 7792-75.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. N. SANTOS & PINTO LTDA ME, CAMILA DE 

OLIVEIRA SANTOS, ROSANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS, DE CUJUS 

TEREZA NEGRETI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Rosa Nicanor Souza - 

OAB:13.889

 Vistos.

1. Considerando que o presente feito tramita há vários anos sem a devita 

citação de todos os devedores, visando a celeridade processual, com 

fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido de 

citação dos executados que ainda não foram citados, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 372806 Nr: 21425-12.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRYON COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

LTDA, ELISABETH APARECIDA DE LIMA, SYLLAS DE LIMA, MARIA DO 

SOCORRO RODRIGUES BAENA, ISMAEL BAENA CASTILLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente do teor das petições em fls. 116/116-v e 119.

2. Postergo a análise do pedido de citação por hora certa e determino o 

imediato cumprimento da decisão de fl. 112.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 270987 Nr: 12888-32.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR FERREIRA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o postulado retro.

2. Expeça-se o necessário para a citação do executado, a ser realizada 

no endereço indicado na inicial, conforme requerido.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297312 Nr: 17733-73.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENIR DE FÁTIMA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido da exequente requerendo a citação via edital, tendo 

em vista a não localização da parte.

2. Pois bem. Em que pese as considerações da exequente, verifico que a 

executada já foi citada, conforme certidão de fls. 54.

3. Desta forma, intime-se a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender necessário.

 4. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente a exequente 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento (art. 485, §1º do CPC).

 5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 399725 Nr: 11173-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ THIAGO MAGOSSO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:5.871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a citação via edital, tendo 

em vista a não localização da parte.
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2. Pois bem. Em que pese as considerações do exequente, verifico que 

não se esgotaram os meios necessários e indispensáveis para 

localização da parte.

3. Incumbe, pois, ao exequente, empreender esforços na busca do atual 

endereço para a efetivação da citação pessoal, pelo que, concedo-lhe o 

prazo de 05 (cinco) dias, para requerer o que entender necessário.

 4. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o exequente 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento (art. 485, §1º do CPC).

 5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 327728 Nr: 24053-08.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANY RODRIGUES MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o postulado retro.

2. Expeça-se o necessário para a citação da executada, a ser realizada 

no endereço indicado às fls. 108.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 44055 Nr: 424-88.2002.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO, LÚCIO 

ROBERTO ALVES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRRICAMPO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3844/MT

 Vistos.

1. Deixo de acolher o postulado retro, tendo em vista que a pesquisa não 

retornou resultados, conforme extrato de fls. 280, referente a pesquisa 

realizada no sistema RENAJUD.

2. Desta forma, manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerendo o que entender necessário.

 3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente para que, em prazo igual, manifeste-se nos autos, sob pena 

de extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 114557 Nr: 10048-88.2007.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA SOUZA THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em que pese a manifestação do autor, consigno que não houve 

requerimento de busca de endereço a este Juízo através do sistema 

INFOJUD. Todavia, cumpre salientar que incumbe ao autor empreender 

esforços na sua busca do atual endereço da parte requerida.

2. Desta forma, considerando que o requerente não justificou ter esgotado 

todos os meios possíveis para obter informações sobre o endereço da 

parte requerida, indefiro, por ora, seu pedido, com fundamento dos arts. 

328, § 5º e 476 da CNGC.

 3. Manifeste-se, pois, o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário e, em caso de inércia do patrono, intime-se 

pessoalmente o autor para manifestar nos autos, em prazo igual, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 303924 Nr: 24880-53.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE TURISMO HALLEY LTDA, ALEX 

NOGUEIRA DE FREITAS, BENEDITO HILÁRIO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do autor requerendo a citação via edital, tendo em 

vista a não localização da parte.

2. Pois bem. Em que pese as considerações do autor, verifico que não se 

esgotaram os meios necessários e indispensáveis para localização da 

parte.

3. Incumbe, pois, ao autor, empreender esforços na busca do atual 

endereço para a efetivação da citação pessoal, pelo que, concedo-lhe o 

prazo de 05 (cinco) dias, para requerer o que entender necessário.

 4. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para 

promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento (art. 485, §1º do CPC).

5. Ademais, de acordo com a decisão de fls. 119, consigno que o 

executado Alex Nogueira de Freitas não foi citado da ação (certidão de 

fls. 108), eis que houve somente a citação da empresa ré.

 6. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 342038 Nr: 9559-07.2014.811.0002

 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: WAGNER ASSIS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisiane de Dornelles - 

OAB:17.458 B OAB/SC, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR 56.918, Paulo Cesar Rosa Góes - OAB:4.008 OAB/SC, 

RODRIGO FRASSETTO GOES - OAB:33416

 51. Posto isso e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do artigo 

487, I do CPC, para:a) Determinar a redução dos JUROS 

REMUNERATÓRIOS para o patamar de 25,92% ao ano, conforme taxa de 

mercado publicada pelo BACEN. b) Após a apuração em liquidação de 

sentença, em observância ao que foi determinado no item anterior, seja 

compensado o valor com os débitos do autor e, caso haja quantia em seu 

favor que seja devolvida, na forma simples, com correção monetária pelo 

INPC, acrescida de juros de 1% a.a. a partir da citação.52. Considerando 

que a parte autora decaiu da maior parte dos pedidos, condeno-a ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10 % (dez por cento) 

sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível 

a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em favor do 

autor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.53. Transitada em julgado, não 

havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao 

arquivo, com as baixas de estilo.54. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro
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 Cod. Proc.: 436432 Nr: 4859-17.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L CAMPOS NEVES CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, Marcelo Álvaro C. N. Nascimento - OAB:15445, 

MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 294784 Nr: 14956-18.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 

WASHINGTON CARLOS DE MELO, MARIA DE JESUS BORGES E SILVA, 

JOSE DIAS LOPES NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a citação via edital, tendo 

em vista a não localização da parte.

2. Pois bem. Em que pese as considerações do exequente, verifico que 

não se esgotaram os meios necessários e indispensáveis para 

localização da parte.

3. Incumbe, pois, ao exequente, empreender esforços na busca do atual 

endereço para a efetivação da citação pessoal, pelo que, concedo-lhe o 

prazo de 05 (cinco) dias, para requerer o que entender necessário.

 4. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o exequente 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento (art. 485, §1º do CPC).

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 97955 Nr: 7284-66.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GUARANY LTDA, HILTON 

LEITE MORBECK, SUELI MARQUES QUEIROZ MORBECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA CECÍLIA ARRUDA 

MARINHO - OAB:201884 OAB/SP

 Intimação do autor, efetuar o complento da diligência do Oficial de Justiça 

no valor de R$ 2.451,36.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 97955 Nr: 7284-66.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GUARANY LTDA, HILTON 

LEITE MORBECK, SUELI MARQUES QUEIROZ MORBECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA CECÍLIA ARRUDA 

MARINHO - OAB:201884 OAB/SP

 Intimação das partes para em cinco dias, manifestarem se concorda com 

a avaliação efetuada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 262553 Nr: 1562-75.2011.811.0002

 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: PAIXÃO & LISSONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12208-A

 Intimação do antigo patrono do requerido, Dr. Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues, OAB/MT Nº 11.065-A, para informar que já houve a 

transferência dos Honorários de sucumbencias para a conta indicada às 

fls.209-v, conforme alvará de fls.225.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 306983 Nr: 2819-67.2013.811.0002

 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: ELIAS COSMO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcizio Carlos Siqueira de 

Camargo - OAB:11980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 63. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor na exordial, nos termos 

do artigo 487, I do CPC, para estabelecer o INPC como índice de 

atualização monetária no contrato estabelecido entre as partes.64. 

Considerando que o autor decaiu na maior parte dos pedidos, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, condeno-o ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor 

da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em 

razão da gratuidade processual deferida em favor do autor, nos termos do 

art. 98, § 3º do CPC.65. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na 

distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.66. Autorizo 

desde já, o levantamento dos valores depositados em juízo pelo autor, em 

favor do requerido, para abatimento do valor do débito.67. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 260673 Nr: 18401-15.2010.811.0002

 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 TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZENE GONÇALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI R. TABORDA - 

OAB:OAB/PR 12.293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 369516 Nr: 19073-81.2014.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON HENRIQUE JORGE MINEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas T. Magalhães - 

OAB:14.827

 Vistos.

..

1. Considerando juntada de documentos pendentes no processo em 

apenso, remeto os autos a secretaria.

2. Após, voltem-me os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 8827 Nr: 475-12.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. MARTINS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

- FIRMA INDIVIDUAL, DORVALINO CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:27323/RS, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - OAB:4624/MT

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 49888 Nr: 4789-88.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR ANTONIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Álvaro C. N. 

Nascimento - OAB:15445, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 71235 Nr: 5154-74.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ ANTUNES DE SOUZA, 

MARIA DE GUADALUPE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C.N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/ MT 12.560, LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - 

OAB:6710/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MERCELO RODRIGUES 

LEIRIÃO- DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 257914 Nr: 16237-77.2010.811.0002

 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: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO DA SILVA SOLDA & CIA LTDA ME

 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: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B, MARIA RITA SOARES CARVALHO - OAB:12895

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 278116 Nr: 21724-91.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B A INDÚSTRIA E COMÉRCIO P Q LTDA, 

ANDRÉ AMÉRICO MARQUES GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 282763 Nr: 1585-84.2012.811.0002

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UESLEI NERIS CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:12352

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 321069 Nr: 17471-89.2013.811.0002

 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: DEIMISON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 Vistos.

..
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1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 326262 Nr: 22613-74.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABELA MAGALHAES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 349761 Nr: 15654-53.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON HENRIQUE JORGE MINEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS TADEU MAGALHÃES - 

OAB:14827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 452133 Nr: 19235-85.2016.811.0041

 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: CELSO BATISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:30.820 RS

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 480226 Nr: 2143-80.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON LÚCIO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

ARAUJO - OAB:OAB/MT 9098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 516390 Nr: 22482-60.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO MUNERATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH MARIA BOTAN - 

OAB:16.904/PR, PARROANA KARINY MEDINA NOGUEIRA LIMA - 

OAB:87.286/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 526838 Nr: 2461-29.2018.811.0002

 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: JULIETA BENEDITA DOS SANTOS, JEFFERSON 

NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando juntada de documentos pendentes no processo em 

apenso, remeto os autos a secretaria.

2. Após, voltem-me os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 436725 Nr: 5016-87.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, ANDERSON LUCIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MS- 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando juntada de documentos pendentes no processo em 

apenso, remeto os autos a secretaria.

2. Após, voltem-me os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302275 Nr: 23098-11.2012.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON APARECIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A, 
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PRISCILA KEI SATO - OAB:MT 15.684-A

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 420011 Nr: 22005-08.2015.811.0002

 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: ELIANE DIAS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO VOLKSWAGEN DO BRASIL, 

ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

ROCHA - OAB:OAB/MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, RICARDO AZEVEDO SETTE - OAB:138486, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15729

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 329642 Nr: 25952-41.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JUVENTINO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANOMANI CARDOSO ROSA - 

OAB:16.774

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 370956 Nr: 20128-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZ MARINA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 294807 Nr: 14984-83.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LUIZ DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CRED. FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA O. 

SCATIGNA - OAB:MT/12090-A

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297695 Nr: 18156-33.2012.811.0002

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS - FIDC NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIMARIA DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17980-A, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320325 Nr: 16714-95.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDORRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 209978 Nr: 5721-66.2008.811.0002

 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: CELIO CORRÊA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOADAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 416207 Nr: 20032-18.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 23977 Nr: 3520-82.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GOMES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165, GUSTAVO R. GÓES NICODELLI - OAB:OAB/MT 

17.980 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZÁRIO - OAB:14.272/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES CESÁRIO - 

OAB:2090

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 311882 Nr: 7949-38.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A SUDOESTE DE MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTECH COM E SEV DE INFORMÁTICA LTDA 

ME, GEFERSON RODRIGO DE MATOS CANDIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 518702 Nr: 23745-30.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GREGORIO MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 250082 Nr: 9465-98.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SW INDUSTRIA MECANICA LTDA, WERITON 

FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 401154 Nr: 11959-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SW INDUSTRIA MECANICA LTDA, WERITON FERREIRA 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO PISSINI ESPINDOLA - 

OAB:OAB/MS 6.817

 Vistos.

..

1. Considerando juntada de documentos pendentes no processo em 

apenso, remeto os autos a secretaria.

2. Após, voltem-me os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 327428 Nr: 23767-30.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4.651, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13028

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304840 Nr: 458-77.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS COSMO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS JONI DA SILVA - 

OAB:10024-E/MT, Tarcizio Carlos Siqueira de Camargo - 

OAB:11980-A

 48. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 
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Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos. 

49. Pelo princípio da causalidade, condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por 

cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, 

inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual que ora lhe 

defiro, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.50. Em razão do que já ficou 

decidido nos itens 41/45, estabeleço o INPC como índice de correção 

monetária para o contrato em vigência. 51. Tendo em vista a venda 

antecipada do bem, determino ao autor o depósito do valor da venda do 

veículo, devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias.52. 

Expeça-se Alvará Judicial dos valores depositados às fls. 45, em prol do 

autor, cujos dados bancários deverão ser informados no prazo 05 (cinco) 

dias, devendo ser comunicada a parte, pessoalmente, acerca da 

transferência efetuada, caso o levantamento seja requerido em nome do 

patrono.53. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, não 

havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.54. P. I. C.55. Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002143-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO JOSE GONCALVES RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do 

Processo: 1002143-29.2018.8.11.0002, : Espécie: CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261)/[CITAÇÃO]. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

REQUERIDO: FABRICIO JOSE GONCALVES RODRIGUES Vistos. 1. 

Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a presente missiva como 

mandado. 2. Após, devolva-se ao Juízo deprecante, com as baixas e 

homenagens de estilo. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006913-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY RODRIGUES DA COSTA FILHO (AUTOR)

CRISTINA TEIXEIRA LADISLAU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA MARTIMIANO DO NASCIMENTO WEIPPERT OAB - MT23237/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1006913-02.2017.8.11.0002 AUTOR: JURACY RODRIGUES DA 

COSTA FILHO, CRISTINA TEIXEIRA LADISLAU RÉU: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de 

acordo com o texto constitucional, faz-se necessário a comprovação da 

insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a simples 

declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o 

benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, 

conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 

5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos;”. 2. Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, 

§3º, do Código de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

verifica-se um aparente conflito de normas, travado entre a Constituição 

Federal e a lei 13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. 

Nesse diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o 

critério hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto 

constitucional ao caso concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da 

obra do ilustre jurista Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios 

para a solução de antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex 

superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a 

de hierarquia inferior; b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat 

legi priori), pelo qual a lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da 

especialidade (lex specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial 

prevalece sobre a geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual 

Completo de Direito Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora 

Foco Jurídico, 2014)”. 5. Assim, considerando que os documentos 

trazidos aos autos não são robustos capazes de assegurarem a 

hipossuficiência da autora, concedo o de 15 (quinze) dias, para que 

comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira ou recolha as 

custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se. .. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE RONODONÓPOLIS 
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DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - DIREITO E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
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Anexo I – Gabarito Definitivo - Direito 

 

GABARITO – PROVA NÍVEL SUPERIOR – DIREITO 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

C C A B A B B C Anulada D 

 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B C D D A A C B A D 

 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

C D B D C D A D A B 

 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

D C A C A A A A B C 
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Anexo II – Gabarito Definitivo – Tecnologia da Informação 

 

GABARITO - PROVA NÍVEL SUPERIOR – TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

C C A B A B B C Anulada D 

 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

    C D A B A A B A C D 

 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

C B D B A A C B D A 

 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A C C D D D B D D C 
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