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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1217399 Nr: 10671-83.2017.811.0041

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEXTO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS 

DE CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALBI DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLI MENEZES 

BERTOTTI - OAB:OAB/MT 12.163, renata campos ferreira bignelli - 

OAB:20555/0

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente Suscitação de Dúvida 

proposta pelo Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT em face do 

questionamento promovido pela Sr. Valbi de Souza Gonçalves.Consoante 

artigo 207 da Lei nº 6.015/1973, as custas deverão ser arcadas pelo (a) 

interessado (a).Intimem-se as partes para ciência do veredito e após 

decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 18 de junho de 

2018.EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVAJuíza de Direito Diretora 

do Foro

Decisão

CIA nº 0724953-11.2017.8.11.0001

Vistos, etc.

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

servidor(a) ANDRÉ DURAN JULIANI, Matrícula nº. 24414, Analista 

Judiciário, lotado(a) no(a) Secretaria - 6ª Vara Criminal - Comarca da 

Capital - SDCR , referente ao quinquênio 201 2/2017.

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

Informação n° 058/2018/GRHFC, comunicou que o servidor é efetivo e 

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

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

Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das 

Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso) à exceção do 

disposto no parágrafo único do referido artigo, em razão da existência de 

08 ( oito) faltas injustificadas no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

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

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

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

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

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

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

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

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

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

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

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

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

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

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

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

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

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

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

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

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

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

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

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

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

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

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

18/09/2012 a 18/11/2017, uma vez que as 08 ( oito) faltas injustificadas 

implicam no retardamento da licença em 02 ( dois) meses, nos termos do 

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

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

conveniência do serviço público.

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

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

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

 Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 318/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO que a servidora recém nomeada encontra-se na 32ª 

semana de gestação e o que consta do expediente CIA nº. 

0055093-38.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) JAQUELINE BAGÃO SCHOFFEN, matrícula nº. 

37074, Técnico Judiciário, na Central de Administração (NEXPED) da 

Comarca de Cuiabá, com efeitos a partir de 18/06/2018.

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

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

Cuiabá, 19 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 320/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 18 (dezoito) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2017, pelo Gestor Administrativo I Wendel Ferreira 

César, do(a) Central de Administração - Comarca da Capital - SDCR, 

conforme consta do expediente CIA nº. 0716036-66.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) BENEDITO MARTINS DE OLIVEIRA, matrícula 

nº. 3301, Técnico Judiciário, lotado(a) na Central de Administração - 

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

Gestor Administrativo I, no período de 04/07/2018 a 21/07/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 20 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 321/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o usufruto de Licença Médica da servidora, que consta 

do expediente CIA nº. 0716057-42.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) JOSÉLIA ROSA DE MORAES AGUIAR, matrícula 

nº. 1865, Técnico Judiciário, na Central de Administração da Comarca de 

Cuiabá, com efeitos a partir de 07/06/2018.

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

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

Cuiabá, 20 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)
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EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934760 Nr: 51844-92.2014.811.0041

 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: PABLO DIEGO CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT, DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PERIN - 

OAB:OAB/19637, VINICIUS ARRUDA MONTEIRO DA SILVA - 

OAB:21391/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826/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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 936230 Nr: 52708-33.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAYENNE JÉSSICA DE ARRUDA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DIAS FERREIRA, MAROLY CRISTINA 

DA SILVA BARACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER SANTOS LIRA - 

OAB:13026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BERNARDO DOS 

SANTOS - OAB:14871-A

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

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

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

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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.: 1097991 Nr: 9683-96.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPSL, ELAINE COSTA SOARES LIMA, WELINGTON 

JULIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO KRINDGES SANTOS - 

OAB:16.792 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

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

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

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

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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.: 1066132 Nr: 53726-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL NEVES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

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

OAB:16.780

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

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

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

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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.: 777012 Nr: 30348-75.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VIRGILINO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400, NELSON WILIANS F. RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT, Rodrigo Veneroso Daur - OAB:102.818/MG

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

devidamente INTIMADA à parte requerida BANCO BONSUCESSO S/A, para 

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

processuais no importe de R$ 90,92 (noventa reais e noventa e dois 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$68,91(sessenta e oito reais e 

noventa e um centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 
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22,01(vinte e dois reais e um centavo), 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.: 777012 Nr: 30348-75.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VIRGILINO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400, NELSON WILIANS F. RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT, Rodrigo Veneroso Daur - OAB:102.818/MG

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

devidamente INTIMADA à parte requerida BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, 

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

processuais no importe de R$ 90,92 (noventa reais e noventa e dois 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$68,91(sessenta e oito reais e 

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

22,01(vinte e dois reais e um centavo), 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.: 777012 Nr: 30348-75.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VIRGILINO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400, NELSON WILIANS F. RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT, Rodrigo Veneroso Daur - OAB:102.818/MG

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

devidamente INTIMADA à parte requerida BANCO BMG S/A, para que 

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

no importe de R$ 90,92 (noventa reais e noventa e dois centavos), a que 

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

separada, sendo R$68,91(sessenta e oito reais e noventa e um 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 22,01(vinte e dois 

reais e um centavo), 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.: 900195 Nr: 29983-50.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOS CALHAS INDUSTRIA DE CHALHAS LTDA, ROQUE 

VILELA MADRUGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE IZAURA S. 

CAVALLARI REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057

 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$ 

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855234 Nr: 57706-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO RIBEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HONORIO SAKURABA

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

OAB:12952

 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$ 

668,82 (seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos), a 

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

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

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

255,39(duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801680 Nr: 8113-80.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO VIEIRA SCARDELAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO VALÉRIO ARRUDA PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:

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

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

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

427,60 (quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta 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 
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Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386840 Nr: 22862-44.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO CARTÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, LUCAS 

BERNARDINO DE OLIVEIRA - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7832/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/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$ 

561,28 (quinhentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos), a que 

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

separada, sendo R$401,18 (quatrocentos e um reais e dezoito centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$130,60(cento e trinta reais e 

sessenta 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.: 1090867 Nr: 6500-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL VIEIRA

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP

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

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

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

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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.: 1076230 Nr: 58072-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDCLEISE AUGUSTA RODRIGUES BATISTA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO BENJAMIM BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

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

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

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

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1090877 Nr: 6506-27.2016.811.0041

 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: REGINALDO DA SILVA 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:

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

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

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

1.244,76 (um mil e duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$622,38(seiscentos e vinte e dois 

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

R$622,38(seiscentos e vinte e dois reais e trinta 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1069746 Nr: 55292-39.2015.811.0041

 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: BENEDITO MARIO DE MORAIS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS 

MILITARES DE MATO GROSSO, RICARDO ALMEIDA GIL, BELJUSTO PINTO 

DA SILVA, COMISSÃO ELEITORAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE ROCHA FARIA - 

OAB:4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

1.042,30 (um mil e quarenta e dois reais e trinta centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$521,15(quinhentos e vinte e um reais e quinze 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 521,15(quinhentos e 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057765 Nr: 49914-05.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEROILDES GOMES DA SILVA

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

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

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

1.265,02 (um mil e duzentos e sessenta e cinco reais e dois centavos), a 

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

forma separada, sendo R$632,51(seiscentos e trinta e dois reais e 

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

632,51(seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049306 Nr: 46087-83.2015.811.0041

 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: VERA LUCIA GOUVEA ZARAMELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASTÃO DE MATOS, LENI CAFURE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS KERSTING 

ROQUE - OAB:7258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO DE MATOS JUNIOR - 

OAB:13.847/MT

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

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

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

2.064,94 (dois mil e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), 

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

forma separada, sendo R$1.032,47(um mil e trinta e dois reais e quarenta 

e sete centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 1.032,47(um 

mil e trinta e dois reais e quarenta 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.: 993136 Nr: 19941-05.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCFN, PAMELA CAROLINE FIGUEREDO DOS SANTOS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

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

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

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

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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.: 940984 Nr: 55125-56.2014.811.0041

 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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

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

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

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

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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.: 943947 Nr: 56847-28.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINETE DAS NEVES LEITE

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

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

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

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

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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.: 943957 Nr: 56855-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA NUNES DE ASSIS

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

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

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

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

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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.: 1118777 Nr: 18234-65.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON MENESES DA SILVA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA ROSANA PERIN - 

OAB:11809

 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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.: 1143898 Nr: 29108-12.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA SILVA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

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

OAB:8184-A

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

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

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

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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.: 887012 Nr: 21248-28.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORAMI DE BARROS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL S/A.

 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: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

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

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

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

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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.: 1207431 Nr: 7579-97.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON GOMES DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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.: 1120975 Nr: 19221-04.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON FERREIRA RODRIGUES JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20957/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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.: 1163891 Nr: 37499-53.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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.: 1173094 Nr: 41356-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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.: 1051122 Nr: 46974-67.2015.811.0041

 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: FLAVIANE MACIEL CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

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

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

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

679,50 (seiscentos e setenta e nove e cinquenta centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$339,75(trezentos e trinta e nove reais e setenta e 

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

339,75(trezentos e trinta e nove reais e setenta 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.: 741023 Nr: 37799-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEICIO BARROS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLAS AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS LTDA, 

DALLAS HOLDING LTDA, DALLAS RENT A CAR LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

SOUSA - OAB:12.867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO WELSEY VERZIGNAZZI 

- OAB:23171/O, CARLOS GONÇALVES JÚNIOR - OAB:183.311 SP, 

RAFAEL RODRIGO BRUNO - OAB:221737/SP

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

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

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

605,07 (seiscentos e cinco reais 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$ 191,64(cento e noventa e um 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78156 Nr: 3912-41.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA DE MARCO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS M. NEGREIRO - 

OAB:3.530-A, ROMILDA APARECIDA MELO BONACCI - OAB:7677/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 
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devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

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

490,26 (quatrocentos e noventa reais e vinte e seis centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 928946 Nr: 48693-21.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/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$ 

245,73 (duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos), a 

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

forma separada, sendo R$180,04(cento e oitenta reais e quatro 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 65,69(sessenta e 

cinco reais e sessenta e nove centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806111 Nr: 12583-57.2013.811.0041

 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: MAYKEM ROBERTON ROSA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:OAB/MT 10.138, 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$ 

218,20 (duzentos e dezoito reais e vinte centavos), a que foi condenado 

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

sendo R$165,37(cento e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 52,83(cinquenta e dois reais e 

oitenta 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.: 895082 Nr: 26563-37.2014.811.0041

 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: REGINA APARECIDA BARBOSA DA COSTA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

765,74 (setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$426,53(quatrocentos e vinte e 

seis reais e cinquenta e três centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 339,21(trezentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791779 Nr: 45864-38.2012.811.0041

 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: RONILDO PEREIRA RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:13945/MT, JULIANA REGINA ALVES - OAB:14739/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:OAB/SP 239766, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109.730/MG

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

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

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

558,78 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), a 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709706 Nr: 2614-86.2011.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ANTONIO GAVASSA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVERINDA LEONINA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

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

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

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

99,62 (noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1079882 Nr: 1452-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIA GUARIM DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA. - OAB:13.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULLIANA LETICIA DO 

CARMO LUCHTENBERG - OAB:12.325, VALERIA CRISTINA BAGGIO DE 

CARVALHO RICHTER - OAB:4.676

 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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.: 1172070 Nr: 41036-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA CARVALHEIRO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DANTAS HERNANDES 

- OAB:21.297, MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, RODRIGO POUSO DE 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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.: 945540 Nr: 57753-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO ALVES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

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

COSTA ZANATA - OAB:13.335, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB:8.360

 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$ 

624,94 (seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), a 

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

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

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

211,51(duzentos e onze reais e cinquenta e um centavos), para fins da 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1107358 Nr: 13549-15.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SILVA RIBEIRO

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

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

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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.: 1103356 Nr: 11872-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR DOS ANJOS 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1056280 Nr: 49249-86.2015.811.0041

 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: FABIO JUNIO FERRAZ DA SILVA

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

SEGUROS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 12 de 607



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

OAB:12.918/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.: 1096463 Nr: 9039-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-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$ 

303,11 (trezentos e três reais e onze centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$288,36 (duzentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), para 

recolhimento da guia de custas e ao Cartório não oficializado o valor 

correspondente a R$ 14,75 (quatorze reais e setenta e cinco centavos) 

que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco 

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

Fica cientificado de que para emissão de guias de custas, 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. 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.: 1167370 Nr: 38965-82.2016.811.0041

 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: CLAUDIA DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A- CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS

 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$ 

787,85 (setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), a 

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

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

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

374,42(trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1090935 Nr: 6554-83.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRFDS, RENATA ADRIANA DE SOUZA

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

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

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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.: 1128073 Nr: 22186-52.2016.811.0041

 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: JULIANA SCHNEIDER RODRIGUES DE LIMA

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA. - OAB:8.184-A

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

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

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

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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.: 1066626 Nr: 53956-97.2015.811.0041

 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: FELIPE CAZEIRO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 
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devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

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

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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.: 1083904 Nr: 3420-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA

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

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

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

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

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

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822910 Nr: 29043-22.2013.811.0041

 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: MARCOS FELIPE DE ARRUDA

 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: 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 requerente, para que efetue, no prazo de 5 

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

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842074 Nr: 46201-90.2013.811.0041

 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: JERDSON MARCELO OLIVEIRA DE ARRUDA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

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

OAB:12.903/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 requerente, para que efetue, no prazo de 5 

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

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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.: 827959 Nr: 33818-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRTNDO, IZA MARINA TOMAZ

 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: 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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.: 817819 Nr: 24239-11.2013.811.0041

 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: 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, MAURA BENEDITA DA COSTA MARQUES DE 

ANDRADE - OAB:12596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMIL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11.887-B

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 877695 Nr: 15244-72.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ALMEIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:16.943-A

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

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

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

1.513,38 (um mil e quinhentos e treze reais e trinta oito centavos), a que 

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

separada, sendo R$756,69(setecentos e cinquenta e seis reais e 

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

756,69(setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767754 Nr: 20595-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DOS SANTOS

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

582,03 (quinhentos e oitenta e dois reais e três centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 168,60(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 896154 Nr: 27112-47.2014.811.0041

 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: LUBIA DANTAS VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCÃO ESCOLTAS TRANSPORTES 

PESADOS E AGRONEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIS MARIMON - OAB:3434/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/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$ 

1.870,96 (um mil e oitocentos e setenta reais e noventa e seis centavos), 

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

forma separada, sendo R$935,48(novecentos e trinta e cinco reais e 

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

935,48(novecentos e trinta e cinco 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.: 1085328 Nr: 3967-88.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA OLINDA QUADROS PEREIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANNA KALLY SPREAFICO DE 

MEDEIROS - OAB:9.530

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837284 Nr: 42122-68.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAÇO FORTE IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA LTDA, 

MARCIO FREIRE CAMPOS VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO VALÉRIO ARRUDA PINTO, KÁTIA 

CILENE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CÉSAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:OAB/MT 12.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:

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

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

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

427,60 (quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta 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.

Varas Cíveis
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1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 884726 Nr: 19669-45.2014.811.0041

 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: LUIZ EDILSON PAIXÃO COELHO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA, BOM DIA 

COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO LTDA, A B S DISTRIBUIDORA 

DE ALIMENTOS LTDA

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

SILVA - OAB:6565/MT, MARIA DEISE TORINO - OAB:7589B

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

 .O art. 434 da CNGC determina que o magistrado condutor do feito deve 

determinar a busca e apreensão dos autos, bem como oficiar a Ordem dos 

Advogados do Brasil, senão vejamos:“Art. 434. Ao receber o autuado, o 

Juiz adotará as seguintes providências: I - determinará a expedição de 

mandado de busca e apreensão, ou de exibição e entrega de autos, sob 

pena de caracterização do crime de sonegação de autos; II - determinará 

a expedição de ofício à OAB, subseção local, comunicando que o 

advogado ou advogados relacionados na certidão, embora intimados, não 

devolveram os autos, para o fim de instauração de procedimento 

disciplinar e imposição de multa” Por tais razões, e com fulcro nas 

disposições contidas na CNGC/MT, determino a expedição de mandado de 

busca e apreensão dos autos supracitados, a ser cumprido no escritório 

da advogada MARIA DEISE TORINO, sob pena de caracterização do crime 

de sonegação de autos.Oficie-se à competente subseção da OAB, 

informando que a advogada Maria Deise Torino (OAB/MT 7589B), embora 

intimada, não restituiu os autos no prazo legal, para o fim de instauração 

de eventual procedimento disciplinar e imposição de multa, com cópia 

deste procedimento.Com o retorno do processo, o gestor judiciário deverá 

certificar que a advogada perdeu o direito de vista destes autos fora da 

Secretaria.Em caso de não devolução, extraia-se cópia integral das 

peças, e proceda a remessa ao representante do Ministério Público para 

as providências que entender cabíveis ao caso.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1185517 Nr: 45715-03.2016.811.0041

 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: PAULO MARCOS DA SILVA MORSCHEITER, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

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

MARZABAL - OAB:17444, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, Haiana Katherine Menezes Follmann - OAB:OAB/MT 

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

 Visto.

PAULO MARCOS DA SILVA MORSCHEITER ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de ENPA 

ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (Código 1146110), com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 8.000,00, no quadro geral de credores, juntando, 

para tanto, os documentos que entendeu necessários (fls. 05/07 e 

09-v/11).

A recuperanda e a Administradora Judicial manifestam pela retificação do 

crédito do habilitante, para que passe a constar no quadro geral de 

credores o valor de R$ 8.000,00 (fls. 14/16 e 18/19).

Parecer do Ministério Público (fls. 22/23).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça Trabalhista, que reconheceu a existência 

de crédito no valor total de R$ 8.000,00, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0024475-21.2016.5.24.0081.

Desse modo, em análise dos autos especialmente quanto a manifestação 

da recuperanda que informou já estar o crédito do habilitante inserido na 

relação de credores, porém em valor inferior ao apurado neste incidente 

bem como do administrador judicial que não se opõe ao pedido, entendo 

que de acordo com as informações trazidas, o valor merece ser retificado 

no quadro geral de credores, para que passe a constar a importância de 

R$ 8.000,00, conforme consta na ata de audiência (fls. 09-v/10).

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

PAULO MARCOS DA SILVA MORSCHEITER, no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 8.000,00, 

classificado como trabalhista.

Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1199457 Nr: 4516-64.2017.811.0041

 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: WERYSON SILVA SANTOS, AJ1 Administração Judicial

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:OAB/MT 8742, 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

 Visto.

WERYSON SILVA SANTOS ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de ENPA ENGENHARIA E 

PARCERIA LTDA (Código 1146110), com sua consequente inclusão do 

valor de R$ 12.119,81, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, 

os documentos que entendeu necessários (fls. 05 e 09-v/10).

A recuperanda e a Administradora Judicial manifestam pela retificação do 

crédito do habilitante, para que passe a constar no quadro geral de 

credores o valor de R$ 12.119,81 (fls. 12/14 e 28/29).

Parecer do Ministério Público (fls. 34/35).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça Trabalhista, que reconheceu a existência 

de crédito no valor total de R$ 12.119,81, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000469-25.2015.5.23.0141.

Desse modo, em análise dos autos especialmente quanto a manifestação 

da recuperanda que informou já estar o crédito do habilitante inserido na 

relação de credores, porém em valor inferior ao apurado neste incidente 

bem como do administrador judicial que não se opõe ao pedido, entendo 

que de acordo com as informações trazidas, o valor merece ser retificado 

no quadro geral de credores, para que passe a constar a importância de 

R$ 12.119,81.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

WERYSON SILVA SANTOS, no quadro de credores da recuperanda, para 

que passe a constar o valor de R$ 12.119,81, classificado como 

trabalhista.

Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1139704 Nr: 27249-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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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 GABRIEL ARAUJO FRANZ, CARLA HELENA 

GRINGS & CIA LTDA

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

LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, KHERMAN ANUNCIAÇÃO - OAB:OAB/MT 

18.054

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

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

OAB:7187/MT

 Visto.

PAULO GABRIEL ARAUJO FRANZ ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de DSS 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Código 999210), 

com sua consequente inclusão do valor de R$ 824,57, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls. 07/11 e 15/31).

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam pela inclusão do 

crédito em razão de não haver óbice a sua habilitação (fls. 34/36 e 37/38).

Parecer do Ministério Público (fls. 39/40).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor total de R$ 824,57, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000726-70.2015.5.23.0005.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

PAULO GABRIEL ARAUJO FRANZ, no quadro de credores da 

recuperanda, no valor de R$ 824,57, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1121437 Nr: 19430-70.2016.811.0041

 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: DIEGO LIMA DE OLIVEIRA, CARLA HELENA GRINGS & 

CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, NATHALIA NASCIMENTO LEITE PAREDES - 

OAB:19.153

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

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

OAB:7187/MT

 Visto.

DIEGO LIMA DE OLIVEIRA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de DSS SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Código 999210), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 41.362,62, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls. 07/08).

A recuperanda e a Administradora Judicial manifestam pela retificação do 

crédito do habilitante, para que passe a constar no quadro geral de 

credores o valor de R$ 41.362,62 (fls. 69/71 e 74/75).

Parecer do Ministério Público (fls. 76/77).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça Trabalhista, que reconheceu a existência 

de crédito no valor total de R$ 41.362,62, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 929-26.2015.5.23.0007.

Desse modo, em análise dos autos especialmente quanto a manifestação 

da recuperanda que informou já estar o crédito do habilitante inserido na 

relação de credores, porém em valor inferior ao apurado neste incidente, 

bem como do administrador judicial que não se opõe ao pedido, o valor 

merece ser retificado no quadro geral de credores, para que passe a 

constar a importância de R$ 41.362,62.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

DIEGO LIMA DE OLIVEIRA, no quadro de credores da recuperanda, para 

que passe a constar o valor de R$ 41.362,62, classificado como 

trabalhista.

Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111892 Nr: 15452-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO MORAIS BARRETO, CARLA HELENA 

GRINGS & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DAL BEM - 

OAB:13.394 OAB/MS, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - 

OAB:8361/MT, RAPHAEL DE LEMOS FERREIRA - OAB:11.944-B 

OAB/MS

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

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

OAB:7187/MT

 Visto.

GUSTAVO MORAIS BARRETO ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de DSS SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Código 999210), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 10.000,00, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls. 06/07 e 36/38).

A recuperanda e a Administradora Judicial manifestam pela retificação do 

crédito do habilitante, para que passe a constar no quadro geral de 

credores o valor de R$ 10.000,00 (fls. 40/41 e 42/43).

Parecer do Ministério Público (fls. 44/46).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça Trabalhista, que reconheceu a existência 

de crédito no valor total de R$ 10.000,00, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000710-68.2015.5.23.0021.

Desse modo, em análise dos autos especialmente quanto a manifestação 

da recuperanda que informou já estar o crédito do habilitante inserido na 

relação de credores, porém em valor inferior ao apurado neste incidente, 

bem como do administrador judicial que não se opõe ao pedido, o valor 

merece ser retificado no quadro geral de credores, para que passe a 

constar a importância de R$ 10.000,00, conforme ata de audiência (fls. 

36/38).

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

GUSTAVO MORAIS BARRETO, no quadro de credores da recuperanda, 

para que passe a constar o valor de R$ 10.000,00, classificado como 

trabalhista.

Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1199474 Nr: 4529-63.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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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: FAZENDA NACIONAL, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

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

OAB:684-COREC, PEDRO HENRIQUE VIANA IMOTO - OAB:PROC. FAZ. 

NACI

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

OAB:9229/MT

 Visto.

Considerando a alegação da massa falida de que as certidões de crédito 

de fls. 08, 11 e 12, se referem a obrigações contraídas pelo Espólio de 

José Osmar Borges, determino a intimação da inventariante nomeada nos 

autos principais, para que manifeste no prazo de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1199405 Nr: 4480-22.2017.811.0041

 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: DAVID FERNANDES DOS SANTOS, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS RICARTE GRANJA - 

OAB:OAB/MS 13.509, MARIA MARGARIDA CABRAL NICÁCIO - 

OAB:12289, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9.764-A

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

OAB:14606/MT, Haiana Katherine Menezes Follmann - OAB:OAB/MT 

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

 Visto.

DAVID FERNANDES DOS SANTOS ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de ENPA 

ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (Processo nº 29997-63.2016.811.0041 – 

Código 1146110), com sua consequente inclusão do valor de R$ 3.600,00, 

no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os documentos que 

entendeu necessários (fls. 06/07).

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam pela inclusão do 

crédito em razão de não haver óbice a sua habilitação (fls. 10/11 e 16/17).

Parecer do Ministério Público (fls. 18/19).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor total de R$ 3.600,00, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0024538-46.2016.5.24.0081.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

DAVID FERNANDES DOS SANTOS, no quadro de credores da 

recuperanda, no valor de R$ 3.600,00, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1079512 Nr: 1221-53.2016.811.0041

 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: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - PROCURADORIA 

REGIONAL DO TRABALHO DA 23° REGIÃO, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO GURJÃO ALVES RIBEIRO 

- OAB:PROC. TRABALHO

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

 Visto.

Ante a manifestação do administrador judicial (fls. 123/124), intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos autos o cálculo 

atualizado do crédito, nos termos do art. 9º, inciso II, da Lei de Regência, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Com a juntada, renove-se vista ao Administrador Judicial, para que, no 

prazo de 15 dias úteis, emita parecer sobre o mérito.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1161073 Nr: 36404-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMIL ALIMENTOS S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247319

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

 Visto.

Malgrado o teor das razões expostas na manifestação retro, não 

vislumbro qualquer mudança no cenário fático ou jurídico que possa 

alterar a decisão atacada, eis que a petição de emenda foi protocolizada 

em data posterior ao término do prazo estipulado.

Assim, certifique-se o trânsito em julgado e após, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos.

Autorizo desde já o desentranhamento dos documentos que instruíram a 

exordial mediante recibo nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1079577 Nr: 1277-86.2016.811.0041

 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: MARRELHYNE DOS SANTOS SOUSA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, JULIANO DIAS CORREA - OAB:11.583

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

 Visto.

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

mérito, no prazo de 10 dias úteis.

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

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1293463 Nr: 5994-73.2018.811.0041

 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: LEONTINA JACOBSEN FABIAN, ANDRE FELIPE 

JACOBSEN FABIAN, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL, 

KAROLINE JACOBSEN FABIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR AS INDUSTRIA E COMERCIO 

MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIMAR JOSÉ TURRA - 

OAB:17.305/PR, AURIMAR JOSE TURRA - OAB:17305, KLEBER 

BISSOLATTI - OAB:211.495/SP

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

OAB:9.237/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680 MT, 

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:5.222 MT

 , diante da insurgência com relação ao crédito indicado no Quadro Geral 

de Credores apresentado em Juízo no dia 2/2/2018, às fls. 38.677/38.736 

nos autos da FALÊNCIA DE OLVEPAR S/A (CÓD. 80525) - (art. 8º, da Lei 

N.º 11.101/2005).III – Assim, INTIME-SE a MASSA FALIDA DE OLVEPAR 
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S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se. IV – Após, INTIME-SE a síndica TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS – EIRELLI 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.V - Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos.VI – Por fim, concedo aos 

requerentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, diante da 

comprovada impossibilidade financeira em arcar com as custas 

processuais (fls. 33/48). Anote-se.VII – Sem prejuízo das providências 

supra, DETERMINO que o Sr. Gestor Judiciário desentranhe o documento 

de fl. 35, uma vez que estranho aos autos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111893 Nr: 15453-70.2016.811.0041

 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: VANESSA FEITOSA ALVES, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DAL BEM - 

OAB:13.394 OAB/MS, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - 

OAB:8361/MT, RAPHAEL DE LEMOS FERREIRA - OAB:11.944-B 

OAB/MS

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

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

OAB:7187/MT

 Visto.

VANESSA FEITOSA ALVES ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de DSS SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Código 999210), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 6.865,82, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls. 06/07 e 37/59).

A recuperanda e a Administradora Judicial manifestam pela retificação do 

crédito do habilitante, para que passe a constar no quadro geral de 

credores o valor de R$ 6.865,82 (fls. 61/62 e 64/65).

Parecer do Ministério Público (fls. 66/67).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça Trabalhista, que reconheceu a existência 

de crédito no valor total de R$ 6.865,82, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000760-94.2015.5.23.0021.

Desse modo, em análise dos autos especialmente quanto a manifestação 

da recuperanda que informou já estar o crédito do habilitante inserido na 

relação de credores, porém em valor inferior ao apurado neste incidente, 

bem como do administrador judicial que não se opõe ao pedido, o valor 

merece ser retificado no quadro geral de credores, para que passe a 

constar a importância de R$ 6.865,82.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

VANESSA FEITOSA ALVES, no quadro de credores da recuperanda, para 

que passe a constar o valor de R$ 6.865,82, classificado como trabalhista.

Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174830 Nr: 42050-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE OTONI FERRER, BRUNO 

CARVALHO DE SOUZA

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

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:OAB/MT 17.526, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198

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

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

 Visto.

CARLOS HENRIQUE OTONI FERRER ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de LARC 

CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CÓDIGO 1104288), com 

sua consequente inclusão do valor de R$ 10.000,00, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls. 04/11).

A recuperanda requer a improcedência dos pedidos, em face da evidente 

inobservância aos termos do artigo 9º, inciso II, ou, alternativamente, seja 

julgada parcialmente procedente para que passe a constar em favor do 

habilitante o valor apurado na Justiça do Trabalho até a data do 

ajuizamento da recuperação judicial (fls. 17/18).

O Administrador Judicial manifesta pela inclusão do crédito do habilitante 

(fls. 20/21).

Parecer do Ministério Público (fls. 22/23).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça Trabalhista, que reconheceu a existência 

de crédito no valor total de R$ 10.000,00, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0001123-89.2016.5.23.0007.

Cumpre ressaltar que o habilitante requer a habilitação tão somente do 

valor do crédito resultante do acordo entabulado entre as partes e 

devidamente homologado pela Justiça do Trabalho, não havendo, portanto, 

necessidade da juntada do resumo do cálculo atualizado como requer a 

recuperanda.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

CARLOS HENRIQUE OTONI FERRER, no quadro de credores da 

recuperanda, no valor de R$ 10.000,00, classificado como trabalhista.

Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1061654 Nr: 51716-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

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

CIMENTO LTDA

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

OAB:MT 19.198, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 do pedido formulado, manifestando favorável a retificação do crédito no 

valor de R$ 98.114,99, na classe de credores quirografários, e a exclusão 

dos contratos não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, pelas 

mesmas razões expostas pela recuperanda.Em consulta ao Sistema 

Integrado Apolo, verifico que conforme decisão do dia 29/08/2017, o plano 

de recuperação judicial foi aprovado e devidamente homologado com as 

modificações feitas em assembleia e naquela decisão, sendo concedida a 

recuperação judicial a J. Marques Indústria de Artefatos de Cimento Ltda, 

suprindo, portanto, a condição necessária ao acolhimento deste 

incidente.Pelo exposto, acolho o pedido formulado para que seja retificado 

o valor do crédito do impugnante BANCO BRADESCO S/A, para constar o 

valor de R$ 98.114,99, na classe de credores quirografários. Determino a 

exclusão da relação de credores da recuperanda J. MARQUES INDÚSTRIA 

DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, os créditos provenientes dos 

Contratos nº 003.582.246, 003.443.778, 009.221.132, 001342763-0, 
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001287091, 008.842.057 e 6570323, por não se sujeitarem aos efeitos do 

plano de recuperação judicial.Sem custas e honorários 

advocatícios.Intime-se o administrador judicial para providências, e dê-se 

ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado esta decisão, dê-se 

baixa e arquivem-se os autos.Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1293462 Nr: 5993-88.2018.811.0041

 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: NELSON TIRLONE, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E 

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO F. LEAL LAWALL - 

OAB:7701, KLEBER BISSOLATTI - OAB:211.495/SP

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

OAB:9.237/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680 MT, 

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:5.222 MT

 Visto.

I - Trata-se de IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES 

interposta por NELSON TIRLONI por dependência aos autos da Falência de 

OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO (Processo Código 80525), 

requerendo a retificação do valor do crédito registrado no Quadro Geral 

de Credores, pois nele não consta a totalidade das Notas Fiscais que 

comprovam os produtos entregues nos armazéns da falida, que seria de 

793.866 kg oun13.231 sacas de soja, da safra 1999/2000 (fls. 4/9, 12/66, 

70/71 e 75/76).

II – Assim, INTIME-SE a MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se.

 III – Após, INTIME-SE a síndica TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – 

EIRELLI 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.

IV - Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 810638 Nr: 17132-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR MARCIANO, EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E 

COMERCIO

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

JUNIOR - OAB:OAB/MT 8896, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - 

OAB:211.495 OAB/SP, MONIQUE HELEN ANTONACCI - OAB:316885, 

ROSA MARIA DUARTE RIBEIRO - OAB:15.899/GO

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

OAB:9.237/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:5222/MT, FÁBIO 

SCHNEIDER - OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152/B-MT

 Visto.

À vista da r. decisão que negou provimento ao RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO n.º 1011381-15.2018.811.0000, interposto pelo requerente 

MOACIR MARCIANO, mantendo na íntegra a decisão que corrigiu de ofício 

o cálculo do crédito para o valor de R$. 14.904,44 (quatorze mil, 

novecentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), consolido este 

valor no QUADRO GERAL DE CREDORES.

E, apresentado pela Síndica o QUADRO GERAL DE CREDORES em Juízo 

no dia 2/2/2018, nos autos da FALÊNCIA DE OLVEPAR S/A (CÓD. 80525), 

à fl. 38.718 ficou registrado o crédito do requerente no valor de R$. R$. 

14.904,44 (quatorze mil, novecentos e quatro reais e quarenta e quatro 

centavos) e, atualizado no valor final de R$. 38.921,45 (vinte e oito mil, 

novecentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos).

Assim, inexistido outra providência a ser adotada nos presentes autos, 

aliado ao fato de que o valor do crédito do requerente, registrado no 

QUADRO GERAL DE CREDORES, mostra-se correto e consolidado, o 

arquivamento dos autos é medida que se impõe.

Ante o exposto, determino o ARQUIVAMENTO dos autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao MP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 721577 Nr: 17083-40.2011.811.0041

 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: ZANIN & ZANCHI JUNIOR LTDA, EXPERT - CONT ASS 

AUD PERIC REPR PELO MARCOS JOSE MARTINS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alini Aparecida Lima Barbosa - 

OAB:20807/O, MARCOS JOSE MARTINS - OAB:CRC 024388/ O -

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo Dra. ALINI APARECIDA LIMA BARBOSA 

OAB/MT 24415 acerca da decisão exarado às fl. 279, colacionando-o 

para tal fim: “Visto. ZANIN & ZANCHI JUNIOR LTDA, pessoa jurídica 

qualificada nos autos, ingressou em Juízo em 25/05/2011, com pedido de 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento na Lei n.º 11.101/2005, tendo 

sido deferido seu processamento em 03/04/2012, após a emenda da 

petição inicial (fls. 201/203 – volume 02).(...) Em consulta ao sistema 

integrado Apolo constato que o expediente referente à decisão de fl. 279, 

foi publicado no DJE n.º 9944, do dia 23/01/2017, no qual constou o nome 

do então patrono da recuperanda, o Dr. MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI (fl. 24) que, como se infere à fl. 280/281, substabeleceu, 

“sem reservas” no final de 2016, os poderes que lhe foram outorgados 

pela recuperanda. Assim, deve ser republicada a decisão de fl. 279, 

devendo constar da publicação o nome da nova advogada da 

recuperanda a Dra. ALINI APARECIDA LIMA BARBOSA. Para evitar 

eventual alegação de cerceamento de defesa, determino ainda que o Sr. 

Gestor Judiciário, intime pessoalmente a recuperanda, na pessoa de seu 

(s) sócio (s), para ciência e providências que entender pertinentes no que 

tange ao parecer ministerial de fls. 273/275 (prazo de 05 dias úteis). 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 72872 Nr: 1795-48.1994.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: CALDEMAT CALDEIRARIA MATO GROSSO LTDA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVERGER TRANSPORTADORA DE DIESEL 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NICEIO FIGUEIREDO 

CARDOSO - OAB:3188/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL MANDETTA ATALLA 

- OAB:1447 - MS

 Impulsionando o presente feito, procedo à intimação de Darcy Eberhard, 

representado pela advogada Nícia da Rosa Haas, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se se ainda tem interesse na aquisição direta 

do imóvel de matrícula 1.689, do Cartório de Registro de Imóveis de 

Jaciara/MT, cuja avaliação encontra-se encartada à fl. 1.344 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1041993 Nr: 42532-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DROGARIA DROGA CHICK LTDA, DROGASARAH 

MEDICAMENTOS LTDA EPP, MAXMED MEDICAMENTO E PERFUMARIA 

LTDA EPP, CHICK PRIME DROGARIA LTDA EPP, C.H.K DROGARIA LTDA 

-ME, DJ DROGARIA LTDA -ME, BRUNO CARVALHO DE SOUZA, GRUPO 

DROGA CHICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 

PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, DISTRIBUIDORA 

DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA, RECOL DISTRIBUIÇÃO E 

COMERCIO LTDA, UNIÃO - FAZENDA PUBLICA NACIONAL, PREDILETA MT 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO S/A, 

MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A, DISTRIBUIDORA 

AUREA DE MEDICAMENTO, DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME, 

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI

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

OAB:MT 19.198, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680 MT, 

IVO MARCELO SPINOLA - OAB:13731/MT, MARCELLE THOMAZINI 

OLIVEIRA - OAB:10280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAHILTON DE OLIVEIRA 

PINHO - OAB:152305- OAB/SP, ADRIANO BIANCHINI FERREIRA 

FERNANDES - OAB:17.145/MT, ANDRÉ LUIS DO PRADO - OAB:OAB/SP 

292.974, ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, 

CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057-MT, DOLOR RIBEIRO BOTELHO 

NETO - OAB:10.339/MT, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B, EVANDRO 

CORBELINO BIANCARDINI - OAB:7.341-A, JOAO TITO SCHENINI 

CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-B, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

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

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, MARIA HAYDÉE 

LUCIANO PENA - OAB:136.059, NATÁLIA DE LUCA GONÇALVES 

SIMÕES - OAB:

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de publicação do item 

1 da decisão/despacho proferido dia 05/06/2018, colaciono-o para tal fim: 

"(...)1) Oficie-se a empresa G5 CONTABILIDADE, na pessoa de seu 

representante legal Sr. CRISTINO BATISTA DA SILVA, situada na Rua 

Padre Gerônimo Botelho, n.º 765, bairro Poção, Cuiabá (MT), para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, entregue ao administrador judicial (BRUNO 

CARVALHO DE SOUZA), todos os livros e documentos fiscais e contábeis 

das empresas que compõe o Grupo Econômico DROGA CHICK. 1.1 – Fica 

desde já autorizada a entrega do ofício a ser expedido ao administrador 

judicial, para posterior comprovação nos autos de seu protocolo. 1.2 – 

Recebidos os documentos fiscais e contábeis, deverá o Sr. Administrador 

Judicial providenciar o protocolo dos mesmos, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis.(...)Expeça-se o necessário. Intimem-se. CUMPRA-SE 

IMEDIATAMENTE. Cuiabá/MT, 05 de junho de 2018. ANGLIZEY SOLIVAN 

DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1161753 Nr: 36665-50.2016.811.0041

 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: COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR LTDA - 

ME, G. V. FILHO EIRELI - ME, FABIOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:18763-A, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, 

MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recuperação judicial de Comercial de Bebidas e Alimentos MSR Ltda. - ME 

e G.V. Filho Eireli - ME.

1. Quanto ao RAI n.1005566-03.2018.8.11.0000, interposto pelas 

recuperandas, mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos, 

diante da ausência de motivos que pudessem modificá-la, sendo certo que 

prestei as informações requisitadas pelo e. Tribunal por meio do ofício nº 

48/2018/1ªVC-GabII.

2. A propósito do objeto do RAI acima mencionado, tenho por oportuno 

registrar a edição e vigência da LC nº 162/2018 de 09/04/2018, que institui 

o Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (Pert-SN), a 

cuja lei as recuperandas talvez possam aderir, nos termos e para os fins 

dispostos no item 2 da decisão de fls. 643/646.

3. Dê-se ciência às recuperandas sobre os termos dos ofícios de fls. 

1.558/1560, subscritos por membros do Ministério Público Estadual, 

fixando-se o prazo de 05 dias para que se manifestem a respeito.

 4. Cientifique-se a administradora judicial acerca do teor do ofício dos 

aludidos ofícios (fls. 1.558/1.560).

5. No mais, certifique-se o decurso do prazo fixado para apresentação 

dos documentos, nos termos da ata de fls. 1.128/1.132.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de junho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 131740 Nr: 27450-07.2003.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

RONIMARCIO NAVES, EDMUNDO LUIZ CAMPOS OLIVEIRA, SHEILA MARIA 

DE OLIVEIRA PREZA, ALVORADA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, 

BBATEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Trese-Ha Imobiliária 

Ltda., DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., TRESE 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICA S/A, AVANÇO CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, ESA ENGENHARIA E SERVICO LTDA, AIR TRESE 

AERO TAXI LTDA, R.C. CONSTRUCOES CIVIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO LUIZ CAMPOS 

OLIVEIRA - OAB:1824/MT, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, 

RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11.800/MT, RONIMARCIO NAVES - 

OAB:6228, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando os autos, intimo as partes interessadas José Gama Reis e 

José Nogueira Soares, por intermédio de seu patrono José Ortiz Gonsalez, 

a fim de que retire as peças de fls. 5.419/5.421 e 5.422/5.424, a serem 

desentranhadas dos autos quando de seu comparecimento nesta 

Serventia.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1041993 Nr: 42532-58.2015.811.0041

 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: DROGARIA DROGA CHICK LTDA, DROGASARAH 

MEDICAMENTOS LTDA EPP, MAXMED MEDICAMENTO E PERFUMARIA 

LTDA EPP, CHICK PRIME DROGARIA LTDA EPP, C.H.K DROGARIA LTDA 

-ME, DJ DROGARIA LTDA -ME, BRUNO CARVALHO DE SOUZA, GRUPO 

DROGA CHICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 

PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, DISTRIBUIDORA 

DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA, RECOL DISTRIBUIÇÃO E 

COMERCIO LTDA, UNIÃO - FAZENDA PUBLICA NACIONAL, PREDILETA MT 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO S/A, 

MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A, DISTRIBUIDORA 

AUREA DE MEDICAMENTO, DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME, 

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI

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

OAB:MT 19.198, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680 MT, 

IVO MARCELO SPINOLA - OAB:13731/MT, MARCELLE THOMAZINI 

OLIVEIRA - OAB:10280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAHILTON DE OLIVEIRA 

PINHO - OAB:152305- OAB/SP, ADRIANO BIANCHINI FERREIRA 

FERNANDES - OAB:17.145/MT, ANDRÉ LUIS DO PRADO - OAB:OAB/SP 

292.974, ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, 

CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057-MT, DOLOR RIBEIRO BOTELHO 
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NETO - OAB:10.339/MT, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B, EVANDRO 

CORBELINO BIANCARDINI - OAB:7.341-A, JOAO TITO SCHENINI 

CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-B, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

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

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, MARIA HAYDÉE 

LUCIANO PENA - OAB:136.059, NATÁLIA DE LUCA GONÇALVES 

SIMÕES - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CREDORES/INTERESSADOS. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à intimação dos credores e interessados acerca da 

decretação da falência da(s) empresa(s) DROGARIA DROGA CHICK 

LTDA, DROGASARAH MEDICAMENTOS LTDA EPP, MAXMED 

MEDICAMENTO E PERFUMARIA LTDA EPP, CHICK PRIME DROGARIA LTDA 

EPP, C.H.K DROGARIA LTDA -ME e DJ DROGARIA LTDA -ME, bem assim 

conferir publicidade à relação nominal de credores. Relação de credores: 

1, AGAPE DIST. DE ALIMENTOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 153,52; 2, 

AGAPE DIST. DE ALIMENTOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 164,65; 3, 

ALFAROMA IND. E COM. PERFUMES, QUIROGRAFÁRIO, R$ 2.334,24; 4, 

ANGELO MARTINS PEREIRA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 52.000,00; 5, 

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 1.667,93; 

6, APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 

2.555,92; 7, APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA, QUIROGRAFÁRIO, 

R$ 2.091,14; 8, ARCOM COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 3.850,74; 9, ARCOM COM. IMP. EXPORTAÇÃO 

LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 7.201,92; 10, ARCOM COM. IMP. 

EXPORTAÇÃO LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 6.996,63; 11, ARCOM COM. 

IMP. EXPORTAÇÃO LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 2.077,17; 12, ARCOM 

COM. IMP. EXPORTAÇÃO LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 10.937,84; 13, 

BANCO BRADESCO, QUIROGRAFÁRIO, R$ 98.825,16; 14, BANCO DO 

BRASIL, QUIROGRAFÁRIO, R$ 155.426,96; 15, BANCO DO BRASIL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 159.137,54; 16, BANCO DO BRASIL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 21.946,02; 17, BANCO DO BRASIL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 170.820,38; 18, BANCO DO BRASIL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 33.521,04; 19, BANCO DO BRASIL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 121.665,11; 20, BANCO DO BRASIL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 211.247,18; 21, BANCO DO BRASIL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 199.750,00; 22, BANCO DO BRASIL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 199.750,00; 23, BANCO DO BRASIL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 83.179,95; 24, BANCO DO BRASIL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 303.185,50; 25, BANCO DO BRASIL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 184.000,00; 26, BANCO DO BRASIL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 77.000,00; 27, BANCO DO BRASIL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 70.000,00; 28, BANCO DO BRASIL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 35.000,00; 29, BANCO DO BRASIL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 158.135,40; 30, BANCO DO BRASIL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 169.786,65; 31, BANCO DO BRASIL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 295.000,00; 32, BANCO DO BRASIL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 30.000,00; 33, BANCO DO BRASIL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 702.867,09; 34, BANCO DO BRASIL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 294.727,51; 35, BANCO DO BRASIL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 158.135,48; 36, BANCO SANTANDER, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 413.962,92; 37, BANCO SANTANDER, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 773.888,28; 38, BANCO SANTANDER, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 1.155.822,58; 39, C. M. HOSPITALAR LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 756,00; 40, C. M. MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 1.439,34; 41, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 89.275,24; 42, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 52.356,24; 43, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 21.309,36; 44, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 70.473,74; 45, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 116.646,13; 46, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 60.773,44; 47, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 162.996,86; 48, CETAP DIST. DE PRODS. 

ALIMENTOS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 450,17; 49, CETAP DIST. DE 

PRODUTOS ALIM LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 249,09; 50, CLAUDIO 

SCOLARI, QUIROGRAFÁRIO, R$ 200.000,00; 51, CONTROLES GRAFICOS 

DARU LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 6.120,00; 52, CONTROLES GRAFICOS 

DARU LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 4.080,00; 53, CONTROLES GRAFICOS 

DARU LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 4.080,00; 54, CURADEN SWISS DO 

BRASIL, QUIROGRAFÁRIO, R$ 1.465,91; 55, CURADEN SWISS DO 

BRASIL, QUIROGRAFÁRIO, R$ 1.656,72; 56, D`MARCHE IND. DE 

COSMETICOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 739,11; 57, DAYCON 

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 737,79; 58, 

DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO, QUIROGRAFÁRIO, R$ 2.355,99; 59, 

DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO ME, QUIROGRAFÁRIO, R$ 5.116,50; 60, 

DELARMINO COM. DE COSMETICOS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 412,74; 61, 

DELARMINO COM. DE COSMETICOS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 930,90; 62, 

DELARMINO COM. DE COSMETICOS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 595,10; 63, 

DELARMINO COM. DE COSMETICOS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 698,42; 64, 

DENTAL CENTRO OESTE LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 1.778,70; 65, 

DICATE DIST. DE COSMETICOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 943,92; 66, 

DIHOL DIST. HOSPITALAR LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 2.667,26; 67, 

DIHOL DIST. HOSPITALAR LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 511,99; 68, DIHOL 

DIST. HOSPITALAR LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 1.021,99; 69, DIMEBRAS 

DIST. MEDIC. BRASIL LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 37.067,22; 70, 

DIMEBRAS DIST. MEDIC. BRASIL LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 568,26; 71, 

DIMEBRAS DIST. MEDICAMENTOS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 7.017,92; 72, 

DIMEBRAS DIST. MEDICAMENTOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 20.741,44; 

73, DIPALMA COM. DIST. E LOGISTICA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 724,85; 74, 

DIPALMA COM. DIST. E LOGISTICA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 496,89; 75, 

DIPALMA COM. DIST. PROD. ALIM, QUIROGRAFÁRIO, R$ 1.127,42; 76, 

DIPALMA COM. DIST. PRODS. ALIMENT, QUIROGRAFÁRIO, R$ 1.053,33; 

77, DIPALMA DIST. COM. ALIMENTOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 850,58; 

78, DIST. AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 

2.949,96; 79, DIST. AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, 

R$ 904,57; 80, DIST. AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, 

R$ 629,41; 81, DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SANTO ANDRE, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 260,71; 82, DIST. DE PRODUTOS NATURAIS LTEA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 10.151,80; 83, DIST. DE PRODUTOS NATURAIS 

LTEA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 3.012,68; 84, DIST. MEDICAMENTOS SANTA 

CRUZ LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 350.091,82; 85, DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS NATURAIS LTDA - EPP, QUIROGRAFÁRIO, R$ 18.087,23; 86, 

DISTRIBUIDORA MATO GROSSO LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 1.894,18; 

87, DISTRIBUIDORA MATO GROSSO LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 

1.147,80; 88, DISTRIBUIDORA MATO GROSSO LTDA, QUIROGRAFÁRIO, 

R$ 353,26; 89, DISTRIBUIDORA MATO GROSSO LTDA, QUIROGRAFÁRIO, 

R$ 291,54; 90, DISTRIBUIDORA MATO GROSSO LTDA, QUIROGRAFÁRIO, 

R$ 709,12; 91, DIVINA DIST. NAT. SUNDOWN BRASIL, QUIROGRAFÁRIO, 

R$ 2.507,18; 92, ENERGISA MATO GROSSO - DIST. ENERGIA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 15.062,55; 93, FABIO MOACYR TIDEI FILHO, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 935,24; 94, FABIO MOACYR TIDEI FILHO, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 1.288,33; 95, FABIO MOACYR TIDEI FILHO, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 819,13; 96, FANECA DIST. COSMETCOS LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 537,29; 97, FANECA DIST. COSMETICOS LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 1.009,68; 98, FLOR DO PANTANAL IND. COM. 

ALIMENTOS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 1.060,32; 99, FORCENUTRE DIST. 

PRODUTOS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 2.114,08; 100, FORCENUTRE DIST. 

PRODUTOS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 522,84; 101, HOSP LOG COMERCIO 

PRODS. HOSP, QUIROGRAFÁRIO, R$ 961,31; 102, HOSPFAR IND. COM. 

PRODS. HOSP LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 900,00; 103, INCOTERM IND. 

DE TERM. LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 3.884,59; 104, LABORATORIO 

ACLIMAÇÃO LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 723,89; 105, LABORATORIO 

CATARINENSE, QUIROGRAFÁRIO, R$ 691,64; 106, LIMA & PERGHER IND. 

COM. REP. LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 682,04; 107, MANOEL JESUS DE 

FREITAS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 30.000,00; 108, MARKA DIST. 

MEDICAMENTOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 4.924,72; 109, MARKA 

DIST. MEDICAMENTOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 11.976,85; 110, 

MARKA DIST. MEDICAMENTOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 3.817,11; 

111, MARKA DIST. MEDICAMENTOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 

7.497,81; 112, MARSSEL PACCOLA CAPOANI, QUIROGRAFÁRIO, R$ 

1.500,09; 113, MARSSEL PACCOLA CAPOANI, QUIROGRAFÁRIO, R$ 

1.458,21; 114, MARTINS COM. SERV. DISTRIBUIÇÃO, QUIROGRAFÁRIO, 

R$ 986,18; 115, MD COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, 

R$ 613,20; 116, MD CUIABA COMERCIO COSMETICOS, QUIROGRAFÁRIO, 

R$ 3.108,54; 117, MD CUIABA COMERCIO COSMETICOS, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 2.241,86; 118, MD CUIABA COMERCIO 

COSMETICOS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 8.350,42; 119, MD CUIABA 

COMERCIO DE COSMETICOS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 11.063,58; 120, 

MEDCOMERCE COM. PRODS HOSP, QUIROGRAFÁRIO, R$ 2.340,00; 121, 

MEDCOMERCE COM. PRODUTOS HOSP., QUIROGRAFÁRIO, R$ 14.353,33; 

122, MEGACHARME DIST. COSMETICOS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 2.884,80; 

123, MEGACHARME DIST. COSMETICOS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 4.811,46; 
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124, MEGACHARME DIST. COSMETICOS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 14.414,25; 

125, MEGACHARME DIST. COSMETICOS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 1.076,40; 

126, METTA DIST. DE MED E PERF LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 15.335,81; 

127, METTA DIST. DE MED, E PERF LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 5.514,36; 

128, METTA DIST. MED. E PERF. LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 1.607,32; 

129, METTA DIST. MED. E PERFUMARIA LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 

5.050,58; 130, NATUPELE IND. COSMECEUTICA LTDA, QUIROGRAFÁRIO, 

R$ 1.213,20; 131, NATUPELE IND. COSMECEUTICA LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 1.156,20; 132, NDS DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 6.141,57; 133, NDS 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 646,05; 

134, NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, 

R$ 6.442,10; 135, NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 6.142,74; 136, NESTLE BRASIL LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 7.066,50; 137, NESTLE BRASIL LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 949,40; 138, NESTLE BRASIL LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 182,40; 139, NESTLE BRASIL LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 379,06; 140, NESTLE BRASIL LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 2.693,44; 141, NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 21.927,42; 142, NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 169,62; 143, NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 91.446,53; 144, NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 2.472,08; 145, NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 27.402,14; 146, NORTE SUL REAL DIST. E 

LOGISTICA LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 26.812,46; 147, NORTE SUL 

REAL DIST. LOGISTICA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 4.679,25; 148, NORTE SUL 

REAL DIST. LOGISTICA LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 13.294,68; 149, 

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 

19.805,06; 150, NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 14.735,34; 151, NS INDUSTRIA DE APARELHOS 

MEDICOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 6.407,40; 152, ONCOPROD COM. 

REPRESENTAÇÕES, QUIROGRAFÁRIO, R$ 828,99; 153, PALTERM IND E 

COM LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 424,84; 158, PANPHARMA DIST. 

MEDICAMENTOS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 9.239,47; 154, PANPHARMA DIST. 

MEDICAMENTOS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 3.104,01; 155, PANPHARMA DIST. 

MEDICAMENTOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 74.552,30; 156, 

PANPHARMA DIST. MEDICAMENTOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 

239.465,08; 157, PANPHARMA DIST. MEDICAMENTOS LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 54.927,07; 158, PONTUAL DIST. DE MEDICAMENTOS 

LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 15.103,45; 159, PONTUAL DIST. 

MEDICAMENTOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 81.588,16; 160, PONTUAL 

DIST. MEDICAMENTOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 35.964,37; 161, 

PREDILETA MT DIST. MEDICAMENTOS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 9.971,44; 

162, PREDILETA MT DIST. MEDICAMENTOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 

19.614,83; 163, PROCREDI FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 51.508,00; 164, PROCREDI FOMENTO MERCANTIL 

LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 51.508,00; 165, PROCREDI FOMENTO 

MERCANTIL LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 31.088,00; 166, RECOL REPRES. 

E COMERCIO LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 7.065,53; 167, RECOL 

REPRESENTAÇÕES COMERCIO LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 5.702,00; 

168, RECOL REPRESENTAÇÕES E COMERCIO, QUIROGRAFÁRIO, R$ 

15.337,90; 169, RECOL REPRESENTAÇÕES E COMERCIO, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 10.069,08; 170, RECOL REPRESENTAÇÕES E 

COMERCIO LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 16.568,87; 171, ROFAM`S IMP. E 

DIST. COSMETICOS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 538,80; 172, ROFAM`S IMP. E 

DIST. COSMETICOS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 538,80; 173, ROFAM`S IMP. E 

DIST. COSMETICOS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 942,90; 174, SENOBELLE IND. 

COM.DE ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, QUIROGRAFÁRIO, R$ 3.843,30; 

175, SHOPPING DA LIMPEZA LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 145,65; 176, 

SOAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 

13.482,40; 177, SOAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 27.976,43; 178, SOAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 

LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 6.218,83; 179, SONICLEAR IND. COM. IMP. 

EXP. LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 8.254,83; 180, SONICLEAR IND. COM. 

IMP. EXP. LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 10.098,28; 181, SONICLEAR IND. 

COM. IMP. EXP. LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 10.324,43; 182, SONICLEAR 

IND. COM. IMP. EXP. LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 12.960,43; 183, 

TRIUNFANTE MAT. ALIMENTOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 4.061,88; 

184, TRIUNFANTE MAT. ALIMENTOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 940,60; 

185, TRIUNFANTE MAT. ALIMENTOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 456,41; 

186, TRIUNFANTE MAT. ALIMENTOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 639,65; 

187, TRIUNFANTE MATOGR ALIMENTOS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 

4.596,89; 188, UNIMED CUIABA COOPERATIVA T. MEDICO, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 6.319,05; 189, UNIMED CUIABA COOPERATIVA T. 

MEDICO, QUIROGRAFÁRIO, R$ 1.850,22; 190, UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA T. MEDICO, QUIROGRAFÁRIO, R$ 9.488,17; 191, UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA T. MEDICO, QUIROGRAFÁRIO, R$ 41.541,53; 192, 

URUPUS DISTRIBUIDORA LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 1.614,73; 193, 

URUPUS DISTRIBUIDORA LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 1.902,39; 194, 

VERADOURO ATACADO DIST. COSMETICOS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 

817,20; 195, VERADOURO ATACADO DIST. COSMETICOS, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 1.413,84; 196, VERADOURO ATACADO DIST. 

COSMETICOS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 946,96; 197, VERADOURO 

ATACADO DIST. COSMETICOS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 2.585,50; 198, 

VERADOURO ATACADO DIST. COSMETICOS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 

3.808,33; 199, M A MARTINS ME, ME EPP, R$ 1.155,72; 200, M A MARTINS 

ME, ME EPP, R$ 1.766,60; 201, M A MARTINS ME, ME EPP, R$ 1.766,64; 

202, ADAUTO GIROTTO, TRABALHISTA, R$ 1.863,48; 203, ADEMIR 

ANTONIOLLI, TRABALHISTA, R$ 727,67; 204, ADEMIR FIGUEIREDO DA 

CONCEIÇÃO, TRABALHISTA, R$ 3.067,63; 205, ALESSANDRO CESAR A. 

RAIMUNDO, TRABALHISTA, R$ 11.101,01; 206, ALEXANDRE FELIPE 

GOMES, TRABALHISTA, R$ 1.691,92; 207, ALEXANDRE PAULA DE 

JESUS, TRABALHISTA, R$ 1.934,50; 208, ANA CRISTINA VIANA DE 

PAULA, TRABALHISTA, R$ 849,08; 209, ANDRE FELIPE SILVA DA 

CONCEIÇÃO, TRABALHISTA, R$ 3.079,76; 210, ANDRE SILVA GOUVEIA, 

TRABALHISTA, R$ 2.744,76; 211, ANTONIA GONÇALVES SOUZA, 

TRABALHISTA, R$ 761,81; 212, ANTONIO SANTIAGO RAMOS, 

TRABALHISTA, R$ 2.118,95; 213, APARECIDO TEIXEIRA DE SOUZA, 

TRABALHISTA, R$ 1.870,84; 214, BARNABÉ A. TEIXEIRA DA SILVA, 

TRABALHISTA, R$ 9.125,00; 215, BRUNO FONTES DA SILVA, 

TRABALHISTA, R$ 1.742,89; 216, CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA, 

TRABALHISTA, R$ 2.825,80; 217, CELIA ARRUDA DE AGUIAR, 

TRABALHISTA, R$ 2.726,42; 218, CLAUDINEI GONÇALVES DE MELO, 

TRABALHISTA, R$ 3.198,29; 219, CRIS GRAYCE SOUZA SAIBERT, 

TRABALHISTA, R$ 9.375,34; 220, DANIEL HENRIQUE RAMOS SILVA, 

TRABALHISTA, R$ 1.819,36; 221, DILSON SANT'ANA VIEIRA, 

TRABALHISTA, R$ 666,73; 222, EDILENA DE OLIVEIRA, TRABALHISTA, 

R$ 6.210,12; 223, EDIO PEREIRA FERREIRA, TRABALHISTA, R$ 1.079,70; 

224, EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA, TRABALHISTA, R$ 2.535,07; 225, 

ELAINE DE SOUZA OLIVEIRA, TRABALHISTA, R$ 5.924,15; 226, ELIANO 

ALVES DE LIMA, TRABALHISTA, R$ 2.593,75; 227, ELIZANI CRISTINA DA 

S. PINHO, TRABALHISTA, R$ 1.886,44; 228, ELIZEU WESLEY M. DOS S. 

MARQUES, TRABALHISTA, R$ 2.635,67; 229, EMERSON ALVES DE LIMA, 

TRABALHISTA, R$ 2.800,62; 230, ERIKA FERNANDA DA SILVA DINIZ, 

TRABALHISTA, R$ 922,28; 231, ERNANDES MOREIRA NUNES, 

TRABALHISTA, R$ 2.619,67; 232, EVERSON DALTON SANDOVAL, 

TRABALHISTA, R$ 1.675,99; 233, FABIO BASTOS GUIMARAES, 

TRABALHISTA, R$ 2.259,71; 234, FABRICIO PEREIRA R. DOS SANTOS, 

TRABALHISTA, R$ 310,76; 235, FIRMINO CANUTO DA SILVA, 

TRABALHISTA, R$ 529,03; 236, FRANCISMAR CINTRA FERREIRA, 

TRABALHISTA, R$ 1.580,84; 237, GABRIEL KENEDY M. DE LARA, 

TRABALHISTA, R$ 1.222,14; 238, GEFFERSON OLIVEIRA DE MORAES, 

TRABALHISTA, R$ 478,44; 239, GENTILEIDE DIAS DE NORONHA SILVA, 

TRABALHISTA, R$ 8.004,30; 240, GILDETE SANTOS SOUZA, 

TRABALHISTA, R$ 5.801,25; 241, GILVANIA DA COSTA AMARO, 

TRABALHISTA, R$ 1.530,58; 242, GIRLAN LEITE FRANÇA, TRABALHISTA, 

R$ 3.893,52; 243, HEGILBERTO DOMINGOS DA SILVA, TRABALHISTA, R$ 

3.070,93; 244, HUMBERTO ANTONIO SANDOVAL, TRABALHISTA, R$ 

365,53; 245, ILSON PAES DE JESUS, TRABALHISTA, R$ 4.835,19; 246, 

ISRAEL GONÇALVES DE MORAES JUNIOR, TRABALHISTA, R$ 3.382,32; 

247, JADSON ALEX DE OLIVEIRA, TRABALHISTA, R$ 3.155,45; 248, JAIR 

ONOFRE RODRIGUES, TRABALHISTA, R$ 5.799,31; 249, JANIO TADEU DO 

ESPIRITO SANTO, TRABALHISTA, R$ 2.968,86; 250, JEAN CARLO 

DORILEO, TRABALHISTA, R$ 1.813,72; 251, JOAO ELIAS MARQUES 

BUDIB, TRABALHISTA, R$ 1.560,25; 252, JOCINEIA SERAFINA SIQUEIRA, 

TRABALHISTA, R$ 2.108,60; 253, JOLENIR VITORIO MONTEIRO, 

TRABALHISTA, R$ 3.562,78; 254, JOSÉ CARMELITO PEREIRA DA SILVA, 

TRABALHISTA, R$ 2.503,51; 255, JOSE PEREIRA, TRABALHISTA, R$ 

4.250,60; 256, JOSE VAINE DELGADO DA SILVA, TRABALHISTA, R$ 

2.647,24; 257, JOSMAR ALVES SIQUEIRA, TRABALHISTA, R$ 4.030,72; 

258, JUIMAR ROCHA VALENTIN, TRABALHISTA, R$ 516,43; 259, JULIA 

SANTANA LEITE, TRABALHISTA, R$ 3.464,15; 260, KEVERSON 

MARQUES DE SOUZA, TRABALHISTA, R$ 4.377,28; 261, KEZIO CARLOS 

BEZERRA MOREIRA, TRABALHISTA, R$ 3.030,01; 262, LUCILLA PAULA 
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ALTIMARI, TRABALHISTA, R$ 10.787,72; 263, LUIS MILTON CAVALCANTE 

DA SILVA, TRABALHISTA, R$ 4.059,89; 264, MACLEDYSON DA SILVA 

RIBEIRO, TRABALHISTA, R$ 2.682,14; 265, MARCIA DE ALMEIDA COSTA, 

TRABALHISTA, R$ 898,17; 266, MARCILENY FREITAS DE SOUZA, 

TRABALHISTA, R$ 2.871,70; 267, MARCONDES LEITE PEREIRA, 

TRABALHISTA, R$ 1.830,11; 268, MARIA PEDROSA ROJAS CABRAL, 

TRABALHISTA, R$ 3.056,99; 269, MARIA TEREZA DA SILVA, 

TRABALHISTA, R$ 1.366,56; 270, MARKSWELLINGTON B.G. SILVA, 

TRABALHISTA, R$ 1.982,10; 271, MAXIMIANO R. NALON, TRABALHISTA, 

R$ 10.809,41; 272, MELYSSA ARAUJO SANTOS, TRABALHISTA, R$ 

839,14; 273, NIVALDO SIVIERO, TRABALHISTA, R$ 6.703,78; 274, 

ORLANDO CAVALCANTE DA SILVA, TRABALHISTA, R$ 5.051,03; 275, 

OSNEI JOSÉ CLARO DE CASTRO, TRABALHISTA, R$ 4.626,82; 276, 

PATRICIA COELHO, TRABALHISTA, R$ 1.784,46; 277, PAULA ROCHA 

LOPES, TRABALHISTA, R$ 5.561,68; 278, PAULO RENATO TEIXEIRA, 

TRABALHISTA, R$ 5.199,17; 279, PRISCILA SILVA ALCARDE, 

TRABALHISTA, R$ 2.345,40; 280, RAQUEL FERREIRA MARQUES, 

TRABALHISTA, R$ 2.959,30; 281, REGINALDO ALVES PEREIRA, 

TRABALHISTA, R$ 2.347,48; 282, REINALDO NADIN, TRABALHISTA, R$ 

853,66; 283, RENATO BOSCARATO DIAS, TRABALHISTA, R$ 7.379,25; 

284, RENATO BOSCARATO DIAS, TRABALHISTA, R$ 3.989,80; 285, 

RICARDO BOSCARATO DIAS, TRABALHISTA, R$ 2.222,00; 286, RICARDO 

BRITO GUIMARAES, TRABALHISTA, R$ 3.385,37; 287, ROBERTINO 

FRANCISCO SOBRINHO, TRABALHISTA, R$ 531,13; 288, ROSANEA 

ANGELICA RODRIGUES, TRABALHISTA, R$ 2.081,05; 289, ROSENYL DE 

BARROS AGNELO RIBEIRO, TRABALHISTA, R$ 2.309,04; 290, RUDNEY 

DO ESPIRITO SANTO, TRABALHISTA, R$ 3.580,66; 291, SERGIO 

BERNARDO DE BRITO, TRABALHISTA, R$ 2.378,42; 292, SIDINEI OLIVEIRA 

DA CRUZ, TRABALHISTA, R$ 2.724,61; 293, SILVIO NEDER DA SILVA, 

TRABALHISTA, R$ 1.772,97; 294, TELMA LOPES DE OLIVEIRA, 

TRABALHISTA, R$ 1.249,50; 295, VAGNER LUIZ DE OLIVEIRA, 

TRABALHISTA, R$ 4.960,90; 296, VILSON GONÇALVES PEIXOTO, 

TRABALHISTA, R$ 3.323,68; 297, JOANA MUNOZ BUSTAMANTE ME, 

QUIROGRAFÁRIO, R$ 1.606,26.

Despacho/Decisão: (...) presentes as hipóteses que justificam a 

convolação da recuperação judicial em falência, declaro aberta nesta data 

a falência das sociedades empresárias que forma o GRUPO ECONÔMICO 

DROGA CHICK, a saber: DROGARIA DROGA CHICK LTDA-EPP, 

DROGASARAH MEDICAMENTOS LTDA-EPP, MAXMED MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA LTDA-EPP, CHICK PRIME DROAGARIA LTDA-EPP, C.H.K 

DROGARIA LTDA-ME e DJ DROGARIA LTDA-ME, todas qualificadas na 

petição inicial. (...) 6) Determino que o Sr. Gestor Judiciário faça constar 

no Edital de Publicação desta sentença, que os credores terão o prazo de 

15 dias úteis para as habilitações de crédito (art. 99, IV). 6.1) Deverão as 

habilitações ser entregues diretamente ao Administrador Judicial (art. 7º, § 

1º). (...) 12) EXPEÇA-SE EDITAL, nos termos do disposto no parágrafo 

único do artigo 99, que deverá conter a íntegra da presente decisão, 

devendo nele constar, ainda, a relação de credores apresentada pelo 

Administrador Judicial. (...)

 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, DANILO OLIVEIRA 

CARILLI, digitei.

Advertência: Os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentar diretamente ao administrador judicial suas habilitações ou 

divergências quanto aos créditos supramencionados (art. 7º, § 1º da lei 

11.101/05). Ficam ainda intimados os credores e terceiros de que foi 

nomeado como administrador judicial o Dr. Bruno Carvalho de Souza, 

advogado, OAB/MT nº 19.198, com escritório profissional sito à Rua 

Mistral, n.º 09, sala 507, Edifício “The Point Smart Business”, Cuiabá/MT, 

fone (65) 3358-8278, franqueando-se, por intermédio do aludido 

administrador judicial, a consulta dos documentos atinentes às falidas.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

Cesar Adriane Leôncio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1034915-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEGVEL-SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

andre castrillo OAB - MT0003990A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1034915-59.2017.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de falência proposto por Segvel Serviços de Segurança e 

Vigilância Ltda.-EPP em face de Engeglobal Construções Ltda. Ordenada à 

citação da ré, o ato restou frustrado e nos seguintes termos certificou o 

Oficial de Justiça encarregado do cumprimento do mandado (id. 1322686), 

verbis: “Certifico que dirigi em dias e horários alternados no endereço do 

mandado e lá estando deixei de Citar a requerida ENGEGLOBAL 

CONSTRUÇÃO LTDA, em virtude de ser informado pela Secretária Marina 

que o responsável pela empresa Sr. Roberto Garcia, encontra-se 

viajando. Devolvo para os devidos fins. Dou Fé......”. Têm-se, pois, da 

leitura da aludida certidão que o Meirinho teria comparecido em certas 

datas na empresa ré, e em nenhuma delas encontrou o representante 

legal daquela, porque se encontrava “viajando”. A CNGC/MT, em seu art. 

661, traz as regras gerais acerca de cumprimento de mandados judiciais, 

assim fazendo constar: Art. 661. O oficial de justiça efetuará o 

cumprimento do mandado judicial sem receber novo valor de condução, 

quando o não tiver cumprido de conformidade com os seguintes 

parâmetros: I - os oficiais de justiça deverão, obrigatoriamente, consignar 

em suas certidões, de forma clara e precisa, o itinerário percorrido, a 

indicação do lugar e a descrição da pessoa citada ou intimada, com o 

número da sua carteira de identidade, o órgão expedidor, se possível o 

número do CPF, fazendo a leitura da petição ou do mandado, a declaração 

de entrega da contrafé ou a recusa em recebê-la, o nome das 

testemunhas que presenciaram o ato, se houver recusa na aposição da 

nota de ciente ou se infrutífera a diligência; II - as citações e intimações de 

réus presos deverão ser feitas no próprio estabelecimento penal em que 

se encontrarem, sendo lá também entregues cópias do libelo; III - o oficial 

de justiça realizará o ato de citação, intimação ou notificação fornecendo 

contrafé à pessoa e dela obtendo recibo de ciente, ao pé do mandado ou 

da petição; em seguida, lavrará certidão, com menção de tudo que houver 

ocorrido e possa interessar, inclusive a recusa da contrafé, ou de não ter 

a pessoa querido ou podido exarar a nota de "ciente"; IV - não 

encontrando a pessoa no endereço constante do mandado, o meirinho, na 

mesma oportunidade, apurará com alguém da família ou da casa, ou 

vizinho, onde se acha aquela e o seu atual endereço completo, lavrando 

certidão do ocorrido e adotando as seguintes providências: a) se estiver 

no território da comarca e for encontrada no endereço obtido no local, 

procederá o meirinho de acordo com o inciso I; b) se for confirmado o 

endereço, mas a pessoa estiver fora, na ocasião, o meirinho indagará o 

horário do retorno dela e marcará a hora mais propícia para renovar a 

diligência; c) se ficar apurado, na diligência, que a pessoa não será 

encontrada naquele endereço, mas sim em comarca de diversa jurisdição, 

o oficial de justiça fará constar essa informação da certidão. V - se a 

pessoa a ser citada, intimada ou notificada não for encontrada no local e 

houver fundada suspeita de ocultação, o oficial de justiça marcará hora 

para o dia útil imediato e certificará, retornando, então, a procurá-la, 

sempre nos horários marcados, por três vezes consecutivas, podendo 

procurá-la no mesmo dia ou em dias diferentes, na mesma hora ou em 

horas diferentes, efetuando validamente o ato, caso a encontre numa 

dessas vezes. Não sendo encontrada a pessoa, na última oportunidade 

será citada, intimada ou notificada na pessoa de quem estiver presente ao 

local, devendo constar da certidão o nome e a qualificação completa 

desta, com todos os dados de identificação, inclusive a relação com a 

pessoa do citando ou intimando (se parente, empregado, vizinho etc.), 

ressalvando-se, quanto a esse procedimento, os feitos criminais, na forma 

do disposto no artigo 362 do CPP. A leitura mais curada entre a referida 

certidão e os termos das regras legais e administrativas que devem ser 

observadas pelo Meirinho, remete este juízo a concluir que o Oficial de 

Justiça não cumpriu o seu mister com o necessário zelo e eficácia 

desejada. Ao certo, a certidão acima transcrita está muito longe de conter 

os requisitos obrigatórios a que se refere o art. 661, I, da CNGC/MT, 

notadamente porque seu subscritor não foi claro, nem preciso, quanto aos 

dias e horários que diz ter comparecido na empresa ré para o fim de citar 

seu representante legal, e sequer mencionou o nome completo da pessoa 

que o recebera. Ainda, o Oficial de Justiça deixou de cumprir a regra 

estabelecida no art. 661, incisos IV e V, da Consolidação, os quais, 
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lembre-se, advém de expressas disposições contidas nos arts. 154, 155 e 

251 e seguintes, do CPC, uma vez que, não encontrando a pessoa no 

endereço constante no mandado, haveria de adotar providências tais 

como, indagar o horário de retorno, marcar hora mais propícia para 

renovar a diligência e, havendo fundada suspeita de ocultação, marcar 

hora para o dia útil imediato a fim de promover o cumprimento do mandado 

por hora certa, sem prejuízo da adoção de outras providências próprias 

do honroso e relevante cargo que exerce. Sendo infelizmente essa a 

realidade advinda dos autos, é verossímil dizer que o aludido servidor 

público negligenciou no cumprimento da ordem, cujo fato há de merecer 

apuração de responsabilidade funcional, diante do comprovado atraso 

sem qualquer justificativa plausível no andamento da marcha processual. 

Pelo exposto, ordeno sejam encaminhadas cópias deste decisão, da 

certidão do Oficial de Justiça e do mandado citatório à Diretoria do Fórum 

para conhecimento e apuração de eventual responsabilidade funcional, 

nos termos dos arts. 665 e 666, da CNGC/MT, avaliando-se, na ocasião, 

inclusive, a necessidade de incidência da regra prevista no art. 658 da 

mesma Consolidação. Diante dos fatos acima dispostos, entendo por bem 

que a nova diligência citatória se realize através de outro oficial de justiça, 

por livre distribuição, e para tanto deverá a Secretaria promover a 

renovação do mandado e o encaminhar ao setor competente. Cumprida a 

diligência e adotadas as providências supra, conclusos. Dê-se ciência 

desta decisão ao Oficial de Justiça subscritor da certidão negativa de id. 

1322686. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 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.: 926254 Nr: 47259-94.2014.811.0041

 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: ANTÔNIO CARNEIRO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS JOSE DIAS

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4522, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.574/MT, 

UNIJURIS/UNIC - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que, desde já, fixo em 10% (dez por cento), nos 

termos do art. 85, §8º, do CPC, condenação que mantenho suspensa em 

razão da gratuidade judiciária deferida, nos termos do artigo 98,§ 3°, do 

CPC.INTIME-SE a parte autora, por intermédio da Defensoria Pública, e, a 

parte ré por intermédio do Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIC – 

UNIJURIS.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com os 

procedimentos de praxe.Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015774-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015774-20.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE APARECIDO DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação 

no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Designo o dia 31.08.2018, às 09:30 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou 

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

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

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 

1º, inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012133-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LM. POMMER BARBOSA E CIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR OAB - RO1238 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (RÉU)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) a 

ser(em) expedido(s). A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Deverá ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente juntada aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015504-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN DAFNE MARQUES PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015504-93.2018.8.11.0041. AUTOR: 

KAREN DAFNE MARQUES PEREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 31.08.2018, às 09:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 
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comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015380-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI BARBOSA DE SOUZA (AUTOR)

JHONNATAN BERTOLDI DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015380-13.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JHONNATAN BERTOLDI DOS SANTOS, ROSELI BARBOSA DE SOUZA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Trata-se de Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao 

seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Designo o dia 31.08.2018, às 08:30 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 06 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim 

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015340-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON PEREIRA DA SILVA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015340-31.2018.8.11.0041. AUTOR: 

WANDERSON PEREIRA DA SILVA E SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 31.08.2018, às 08:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015326-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015326-47.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SUELI FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

31.08.2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015242-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MANTOVANI (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015242-46.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JESSICA MANTOVANI REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 31.08.2018, às 12:00 horas para audiência de conciliação que será 
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realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015170-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ALEXANDRE SILVA DE AMORIM (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015170-59.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALEX ALEXANDRE SILVA DE AMORIM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

31.08.2018, às 11:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015082-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE DE OLIVEIRA BORGES (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015082-21.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ROSANE DE OLIVEIRA BORGES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

31.08.2018, às 08:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015053-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN FELIX 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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015053-68.2018.8.11.0041. AUTOR: 

IVAN FELIX DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 31.08.2018, às 

08:30 horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 05 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada 

neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

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

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

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

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

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

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

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014946-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014946-24.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FATIMA DE MEDEIROS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 31.08.2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 
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dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015305-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE SILVA PEREIRA (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015305-71.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCILENE SILVA PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 31.08.2018, às 09:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031593-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSOUZA TRANSPORTADORA SOUZA LTDA - ME (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE BRANDAO FORNAZIERI OAB - SP270473 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO (DEPRECADO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) a 

ser(em) expedido(s). A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Deverá ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente juntada aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015307-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE SILVA PEREIRA (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015307-41.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCILENE SILVA PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 31.08.2018, às 08:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015043-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YSMAIRE SOUZA GOMES (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015043-24.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: YSMAIRE SOUZA GOMES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 31.08.2018, às 08:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 28 de 607



da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015039-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO ROBERTO BISPO ROCHA (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015039-84.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALDO ROBERTO BISPO ROCHA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação 

no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Designo o dia 30.08.2018, às 08:15 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 09 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou 

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

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

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 

1º, inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001222-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DE SOUZA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos – Id. 12906322 –, bem como, indicar as provas que pretendam 

produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016088-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILZA NUNES VITAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016088-63.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DENILZA NUNES VITAL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 31.08.2018, às 

09:15 horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 07 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada 

neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

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

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

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

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

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

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

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, 

assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, 

inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016877-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREDINEIA TEIXEIRA ALVES (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016877-62.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CREDINEIA TEIXEIRA ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

31.08.2018, às 09:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 
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qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016858-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ELIAS NERES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016858-56.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCOS ELIAS NERES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

31.08.2018, às 08:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016846-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO FLORENTINO DA SILVA 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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016846-42.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GONCALO FLORENTINO DA SILVA SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 31.08.2018, às 08:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015873-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMARA BRANDAO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015873-87.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLAUDIMARA BRANDAO DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

31.08.2018, às 08:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015876-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JUNQUEIRA DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015876-42.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FLAVIO JUNQUEIRA DE QUEIROZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

31.08.2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
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pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015877-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN ANTONIO MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015877-27.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JHONATAN ANTONIO MARQUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

31.08.2018, às 12:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016029-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECI ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016029-75.2018.8.11.0041. AUTOR: 

WALDECI ALVES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

31.08.2018, às 11:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016038-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERYDIANE MONIQUE DA SILVA MIRANDA 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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016038-37.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VERYDIANE MONIQUE DA SILVA MIRANDA ARRUDA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação 

no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Designo o dia 31.08.2018, às 10:00 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na 

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

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015234-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AZEVEDO DE 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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015234-69.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RAFAEL AZEVEDO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

31.08.2018, às 11:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 
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ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027703-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. DE S. S. TSURU - EPP (EXECUTADO)

EDUARDO POLIMENI EIRELI (EXECUTADO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher(em) os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) a 

ser(em) expedido(s). A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Deverá ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente juntada aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016401-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO SILVA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016401-24.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ELSO SILVA DE SOUZA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 31.08.2018, às 

09:45 horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 06 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada 

neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

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

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

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

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

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

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

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, 

assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, 

inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006119-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI GONCALVES FELIX DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL OAB - MT0020633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I F E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006119-24.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SHIRLEI GONCALVES FELIX DOS SANTOS REQUERIDO: I F 

E CURSOS LTDA - ME Vistos. Diante da certidão (id. 13424994), bem como 

a informação do novo endereço do O autor compareceu aos autos 

informando novo endereço do requerido (id. 13173574). Designo o dia 

31.07.2018, às 09:00horas, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 04 da Central de Conciliação e Mediação localizada neste 

Fórum. Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e Intime-se a requerida no novo endereço informado (id.13173574) 

“por mandado”, para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Às custas diligenciais foram recolhidas, conforme manifestação (id. 

13303782 e 13303793) Às providências. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006018-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006018-84.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. Diante da certidão (id. 13425145), 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 24.07.2018, às 10:30 

horas, que será realizada na sala 07 Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intimem-se as partes da nova 

data, com as mesmas considerações do despacho (id. 12157955). Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006018-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006018-84.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 
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BANCO DO BRASIL SA Vistos. Diante da certidão (id. 13425145), 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 24.07.2018, às 10:30 

horas, que será realizada na sala 07 Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intimem-se as partes da nova 

data, com as mesmas considerações do despacho (id. 12157955). Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014694-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014694-21.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: VIVIAN SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: UNIAO NORTE DO 

PARANA DE ENSINO LTDA Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Inidenização de Dano Moral promovida por VIVIAN SILVA 

OLIVEIRA, em face de UNIÃO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA, 

ambos qualificados nos autos. Designo o dia 31.07.2018, às 08h30min 

para audiência de conciliação, que será realizada na sala 04 Central da 

Conciliação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. E 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. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 765555 Nr: 18260-05.2012.811.0041

 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: FREITAS E MOI LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL 

PANTANAL

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

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDLON ALVES DE MORAES - 

OAB:22948/O, MARCOS PAULO DA FONSECA - OAB:11.841, VINICIUS 

MAURICIO ALMEIDA - OAB:10.445

 (...) Assim, os presentes embargos declaratórios não comportam 

acolhimento por não haver no julgado os vícios apontados.Desta feita, 

REJEITO os presentes embargos de declaração.Mantenho a sentença 

incólume.Caso haja a interposição de recurso de apelação pela parte ré, 

intime-se a parte autora para apresentar suas contrarrazões, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Após o cumprimento do disposto no § 3º do 

artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça 

para apreciação da interposição recursal.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 900854 Nr: 30494-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEU BUTECO COMERCIO DE GENEROS 

ALIMENTICIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 30494-48.2014.811.0041

Código 900854

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 154/155, de busca de endereço do requerido pelos 

sistemas RENAJUD e INFOJUD, cujo resultado segue em anexo.

Sendo o resultado das buscas acima mencionadas negativas ou 

apresentando endereço já diligenciado, bem como frustradas as 

diligencias realizadas nos endereços eventualmente encontrados, 

oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços públicos 

ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos os seus 

segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos termos do 

artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao endereço do 

requerido.

Havendo resposta positiva de qualquer das empresas concessionárias de 

serviços públicos oficiadas, na hipótese de ser constatado endereço 

diverso dos já diligenciados, expeça-se o competente mandado 

citatório/intimatório, independentemente de nova conclusão dos autos.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de junho de 2.018.

 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 907044 Nr: 34932-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Caução->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACE SEGURADORA S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209A, RENATO TADEU RONDINA MANDALITI - 

OAB:115762/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação cautelar de 

protesto judicial interruptivo de prescrição, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 
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Processo Civil.Deixo de condenar a parte ré ao pagamento de custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios, por não ter ela 

apresentado contestação, ou seja, resistência, não havendo que se falar, 

portanto, em sucumbência, mormente pelo fato de tratar-se de mero 

procedimento de jurisdição voluntária de caráter satisfativo.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, entregando-se autos à 

parte interessada ou arquivando-se os com as anotações e baixas de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 373424 Nr: 9845-38.2009.811.0041

 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: PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE CIRURGIA PLÁSTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA NÚCIA DE MARCHI 

SOUZA - OAB:4647

 Processo n. 9845-38.2009.811.0041

Código 373424

Vistos.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento aos embargos de 

declaração. Assim, os autos retornaram à Primeira Instância e, intimadas 

as partes, não houve manifestação.

Posto isto, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 930553 Nr: 49596-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÁDIO FM MORENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÓTICA MATIZ LTDA - EPP, RUTHLENNY 

SEMIRAYS ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 4959-56.2014.811.0041

Código 930553

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 67, de busca de endereço da requerida pelo sistema 

INFOJUD, cujo resultado segue em anexo.

Sendo o resultado das buscas acima mencionadas negativas ou 

apresentando endereço já diligenciado, bem como frustradas as 

diligencias realizadas nos endereços eventualmente encontrados, 

oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços públicos 

ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos os seus 

segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos termos do 

artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao endereço do 

executado ÓTICA MTZ LTDA.

Havendo resposta positiva de qualquer das empresas concessionárias de 

serviços públicos oficiadas, na hipótese de ser constatado endereço 

diverso dos já diligenciados, expeça-se o competente mandado 

citatório/intimatório, independentemente de nova conclusão dos autos.

Ademais, defiro o pedido do exequente para que apresente rol de 

veículos, junto ao sistema RENAJUD, cujo resultado segue em anexo.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de junho de 2.018.

 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1036985 Nr: 40076-38.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIO CARLOS COSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZARIFE KALIL JAUDY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT, KAROLINE BANHOS DO CARMO 

ONTIVEROS - OAB:11516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOELLA LEANDRO CURTY 

DA CUNHA - OAB:13801, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4.410

 Processo n. 40076-38.2015.811.0041

Código 1036985

Vistos.

Manifeste-se a parte autora acerca do falecimento do réu, promovendo a 

habilitação do seu espólio, de quem for o sucessor, mediante respectiva 

citação/intimação, querendo no prazo de 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo, DEFIRO o petitório de fls. 264, para que intime a testemunha 

Catarina de Amorim Oliveira, objetivando o aproveitamento da audiência 

designada.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 13 de junho de 2.018.

 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1146650 Nr: 30278-19.2016.811.0041

 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: ROGERIO FERNANDO CAZAROTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIXON MEIRA DOS SANTOS JUNIOR, NIXON 

MEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO FALEIROS DA SILVA - 

OAB:12.568/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique a Secretaria deste Juízo o decurso de prazo para as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir.

Após, conforme as partes tenham ou não se manifestado, voltem-me os 

autos conclusos para eventual saneamento ou julgamento antecipado, 

incluindo o feito neste último caso na respectiva lista de processos aptos 

a julgamento.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 380472 Nr: 16576-50.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTALEZA INDÚSTRIA COMÉRCIO E 

CONFECÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Processo n. 16576-50.2009.811.0041

Código 380472

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 99, de busca de informações acerca de veículos em 

nome da executada pelo sistema RENAJUD, cujo resultado segue em 

anexo.

Ademais, defiro o pedido do exequente para que apresente informações 

acerca do endereço da executada, junto ao sistema INFOJUD, sendo o 

resultado das buscas acima mencionadas negativas ou apresentando 

endereço já diligenciado, bem como frustradas as diligencias realizadas 

nos endereços eventualmente encontrados, oficiem-se as 

concessionárias prestadoras de serviços públicos ENERGISA e CAB, bem 

como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos os seus segmentos e atuações 

(telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos termos do artigo 256, § 3º do 

CPC, solicitando informações quanto ao endereço do executado, cujo 

resultado segue em anexo.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de junho de 2.018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 34 de 607



 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1162766 Nr: 37085-55.2016.811.0041

 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: FERNANDO 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:

 Processo n. 37085-55.2016.811.0041

Código 1162766

Vistos.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao recurso de 

apelação. Assim, os autos retornaram à Primeira Instância e, intimadas as 

partes, não houve manifestação.

Posto isto, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1167940 Nr: 39246-38.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILCEVAN SOUZA NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

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

 Vistos.

Ante o teor dos documentos de fls. 141/143, notifique-se o DR. MARCOS 

BENEDITO CORREA GABRIEL, para se manifestar acerca da possibilidade 

de realização da perícia judicial na Penitenciária Central do Estado (PCE), 

no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 218, § 3°).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 742219 Nr: 39096-33.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARQUES PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA COMPARATO - 

OAB:160.659, PAULA MELLO - OAB:176.951

 Processo n. 39096-33.2011.811.0041

Código 742219

Vistos.

O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em recurso 

especial. Assim, os autos retornaram à Primeira Instância e, intimadas as 

partes, não houve manifestação.

Posto isto, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1122615 Nr: 19883-65.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOROEL BRAZ DA COSTA FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (21.09.2015) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação.CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa.No que tange os 

honorários periciais, intime-se a requerida para efetuar o pagamento 

conforme decisão de fls. 79, após expeça-se o respectivo alvará ao perito 

judicial. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 14 de 

junho de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1036636 Nr: 39881-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRM, FLAVIA RODRIGUES DE ALMEIDA, LAYON 

PINHEIRO MARCOSKI, EDIMARA PINHEIRO MARCOSKI, THIAGO PINHEIRO 

MARCOSKI

 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

 Processo n° 39881-53.2015.811.0041

Código 1036636

Vistos.

Verifico que à fl. 133, a executada colacionou comprovante do pagamento 

voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de extinção do 

feito.

O exequente se manifestou à fl. 135 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$ 20.051,09 (vinte mil e cinquenta e um reais e nove 

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. 135. 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): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 925595 Nr: 46901-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 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 925595

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. 291/293).

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.

Cuiabá, 15 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1109010 Nr: 14252-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CLARO DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Processo n. 14252-43.2016.811.0041

Código 1109010

Vistos.

Ab initio, verifico que assiste razão a manifestação de fls.169.

Destarte, chamo o feito à ordem e revogo as decisões de fls. 168 e 170.

Considerando a interposição do recurso de apelação (fls. 134/138), 

cumpra-se o § 3º do art. 1.010 do NCPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 871910 Nr: 10998-33.2014.811.0041

 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: GENOILTON DOMINGOS DOS SANTOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 (...) Posto isso, NOMEIO como perito o DR. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, CRM/MT 1958, podendo ser encontrado na Rua 24 de outubro, 

nº 827, sala 08, galeria 24 de Outubro, Bairro Popular, telefone nº (65) 

2127-8022 e (65) 99631-9747, e-mail: robertoazevedo1958@gmail.com.Na 

forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial considerando a 

relevância econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a 

condição financeira das partes, intime a Requerida para efetuar o 

pagamento na proporção de 50% (NCPC, art. 95, § 3º, I) dos honorários 

periciais, no prazo de 10 (dez) dias.Considerando que a parte autora é 

beneficiaria de justiça gratuita, os honorários periciais, na proporção de 

50%, serão recebidos ao final e pagos pelo vencido e, no caso do 

vencedor ser a requerida, serão pagos pelo Estado. Defiro o levantamento 

de 50% dos honorários periciais no início dos trabalhos e o restante com a 

entrega do laudo. Consigno o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do 

laudo.Intime-se PESSOALMENTE o requerente, bem como o advogado via 

DJE, informando 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1135777 Nr: 25460-24.2016.811.0041

 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: CIRINO NERIS DE ALMEIDA

 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

 (...) Posto isso, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, JULGO 

EXTINTA a AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

CIRINO NERIS DE ALMEIDA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS.Custas pelo autor, bem como ao pagamento dos 

honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da 

Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência 

do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 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

 Processo n° 50847-12.2014.2015.811.0041

Código 932825

Vistos.

Verifico que à fl. 149, a executada colacionou comprovante do pagamento 

voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de extinção do 

feito.

O exequente se manifestou à fl. 151 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.
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 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 17.848,33 (dezessete mil e oitocentos e quarenta e oito 

reais e trinta e três 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. 151. 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): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 413005 Nr: 2219-31.2010.811.0041

 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: MARCIO ALMEIDA DE LIMA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

OAB:MT 7670

 Processo n. 45280-05.2011.811.0041

Código 747993

Vistos.

Indefiro o petitório de fl. 313, eis que no termo do art. 274, § único do 

NCPC:

 “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”.

Outrossim, as informações do endereço da parte autora compete a ela, 

bem como a manutenção do endereço em caso de mudança temporária ou 

definitiva nos termos dos artigos 77, V e 106, II, ambos do NCPC.

Desta feita, designo nova data para realização dos trabalhos periciais, 

após intime-se pessoalmente a parte autora no endereço constante na 

exordial, bem como o advogado via DJE, para comparecimento, sob pena 

de extinção do feito.

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de junho de 2018

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 880048 Nr: 16794-05.2014.811.0041

 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: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FRIGO SCHOENWETTER 

- OAB:250.881/SP, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - 

OAB:15249-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660

 Desta feita, JULGO PROCEDENTE a presente ação, extinguindo-a com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, para 

condenar a ré a ressarcir à autora o valor de R$ 7.708,25 (sete mil 

setecentos e oito reais e vinte e cinco centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, desde as datas dos respectivos desembolsos efetuados 

(STJ, Súmulas 43 e 54), conforme documentos de fls. 15-51.Condeno a ré 

ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 82, § 2º, e 85, § 2º, do NCPC.Decorrido 

o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os 

autos com as anotações e baixas de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 930110 Nr: 49361-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELEN FERREIRA DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA - 

OAB:8506A

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

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

dias, para manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação 

postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 158852 Nr: 11070-69.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINA MARIA AUXILIADORA GOMES, MIRIAM 

GLÓRIA SALAS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE DE JESUS 

LEOPOLDINO - OAB:15398, MIGUEL JUARES RAMIRO ZAIM - 

OAB:4.656/MT, PAULO PIAGENTINI DE SOUZA - OAB:13.930, THIAGO 

RIBEIRO - OAB:13293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11.257/MT, EURICO DE CARVALHO - OAB:1.075-A/MT, OMAR 

KHALIL - OAB:11.682/MT, VICENTE FERREIRA GOMES - OAB:1926-A, 

WILLIAN KHALIL - OAB:OABMT 6.487

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes por seus 

advogados e via DJE para tomarem ciência da data designada para 

realização da HASTA PÚBLICA, consoante resposta encaminhada pelo 

Setor de Apreensão:

Data: 09 E 18/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 747993 Nr: 45280-05.2011.811.0041

 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: CMJC, SELMA MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BORGES, ADENAIR DE OLIVEIRA 

PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBETO MARQUES DA SILVA - 

OAB:9725/B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:9728-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 45280-05.2011.811.0041

Código 747993

Vistos.

Indefiro o petitório de fl. 313, eis que no termo do art. 274, § único do 

NCPC:

 “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 
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autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”.

Outrossim, as informações do endereço da parte autora compete a ela, 

bem como a manutenção do endereço em caso de mudança temporária ou 

definitiva nos termos dos artigos 77, V e 106, II, ambos do NCPC.

Desta feita, designo nova data para realização dos trabalhos periciais, 

após intime-se pessoalmente a parte autora no endereço constante na 

exordial, bem como o advogado via DJE, para comparecimento, sob pena 

de extinção do feito.

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de junho de 2018

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1027025 Nr: 35355-43.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ROGERIO LEMES DA COSTA

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

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

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10208

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

SILVA - OAB:8184-A

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia.

Data: 31/07/2018

Horário: 08h45min

 Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello)

Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

 Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018.

 Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1148754 Nr: 31149-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENAY CABRAL DE SOUZA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 23.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

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

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

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 364792 Nr: 2888-21.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE DE ALMEIDA REAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 323524 Nr: 24512-97.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5.380/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO PAMPLONA - 

OAB:4660/PR

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

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

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

andamento ao feito, trazendo o cálculo atualizado do seu crédito, bem 

como dando início à fase de cumprimento de sentença. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 366032 Nr: 4633-36.2009.811.0041

 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: ANA VITÓRIA E CAMPOS DUARTE RIBEIRO MACEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY MANFRIN BORGES - 

OAB:8867/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre a complementação do laudo pericial no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, 

em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 712783 Nr: 7233-59.2011.811.0041

 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: ADELSON GONÇALVES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre a complementação do laudo pericial no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, 

em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1172053 Nr: 41023-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARLY SANDRA GOMES DE SOUZA TEODORO, CID 

IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCC AGRIMENSURA TECNICA S/S LTDA, 

ROBERTO DE CERQUEIRA CESAR, ROBERTO DE CERQUEIRA CESAR, 

SERGIO MARGOSIAN DE CERQUEIRA CESAR, NUVER MARGOSIAN DE 

CERQUEIRA CESAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1169956 Nr: 40154-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO ROSARIO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20957/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

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

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

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 392685 Nr: 28093-52.2009.811.0041

 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: CLAITON PEREIRA OURIVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

OAB:7.670/MT

 Empós, intime-se a executada para cumprir a obrigação no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 513, § 2° do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 756101 Nr: 8182-49.2012.811.0041

 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: ELAINE CRISTINE OZÓRIO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SANCHES VICENTE 

RAMSAY GARCIA - OAB:6485/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - OAB:20.298-A, 

HÉLIO NISHIIYAMA - OAB:12.919, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - 

OAB:15.012-A/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:12.233-A/MT

 [...] Desta feita, REJEITO os presentes embargos de declaração.Caso haja 

a interposição de recurso de apelação, intime-se a parte autora para 

apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Junho de 

2018Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 806075 Nr: 12547-15.2013.811.0041

 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: THAIS NASCIMENTO FONSECA DE MORAES, RAFAEL 

TEIXEIRA DOS REIS FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Ante o exposto, considerando toda a fundamentação fática e jurídica 

acima exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para: a) condenar a requerida a restituir os valores 

desembolsados pela parte requerente a titulo de Taxa de Comissão de 

Corretagem, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC desde cada desembolso;b) condenar as 

requeridas ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), ao que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), 

acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.Face à 

sucumbência na parte mínima do pedido, condeno a ré ao pagamento 

integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

aguarde-se em cartório pelo prazo de 30 dias, e inexistindo pedido de 

cumprimento de sentença, observe-se o disposto no art. 611 e seus 

parágrafos da CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de 

estilo.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 20 de Junho de 2018Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 823486 Nr: 29585-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOLINÁRIO GORSKI FILHO, ALZIRA DA SILVA 

GORSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE N. 

S. DO LIVRAMENTO, LAUDIANGE HELAINE HERANI WENDPAP, JOANI 

MARIA DE ASSIS ASCKAR, 6º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE 

IMÓVEIS DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO, MARCOS ANTONIO FROIS, HERMES G. 

FERREIRA, ANDERSON RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA, SHIRLEI 

APARECIDA MUTSUOKA ARRABAL, FABIOLA RODRIGUES DE SOUZA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 

GOMES ALMEIDA - OAB:7374-B, LUIZ CORREA DE MELLO NETO - 

OAB:11.589, ROBSON PEREIRA RAMOS - OAB:9610-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FÉLFILI - 

OAB:3.923/MT, FERNANDO ROBERTO FELFILI - OAB:3923/MT, ICARO 

GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:15.578, JOSÉ SEBASTIÃO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203/MT, ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO 

DE LAMONICA FREIRE - OAB:, ROSEMEIRE BARROSB MONTEIRO DE 

LAMONICA FREIRE - OAB:OAB/MT 4497, SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:15.600/MT

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

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

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 449074 Nr: 22274-03.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANATACHA SANTANA DA SILVA JOSE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

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

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

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

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

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1026308 Nr: 34931-98.2015.811.0041

 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: LDSP, REGINALDO DIAS PEREIRA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016364-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR DIAS DE JESUS (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016364-94.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EDIMAR DIAS DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Ante a documentação carreada aos autos, defiro a 

gratuidade na forma do que estabelece o art. 98 do CPC. Ab initio, saliento 

que apesar das ponderações realizadas na exordial, não verifico qual a 

dificuldade da parte em protocolar o requerimento administrativo para o 

pagamento do DPVAT perante o SINCOR-MT (Sindicato dos Corretores de 

Seguros de Empresas Corretoras de Seguros e de Capitalização no 

Estado de Mato Grosso), conforme orientado pelas seguradoras. Registro 

que este magistrado acessou a página na internet do SINCOR 

(http://www.sincormt.com.br/) e constatou espaço virtual específico 

acerca do DPVAT (http://www.sincormt.com.br/dpvat), inclusive com 

módulo de consulta do processo administrativo perante a Seguradora 

L í d e r 

(https://www.seguradoralider.com.br/Seguro-DPVAT/Acompanhe-o-Proc

esso) e informação quanto aos Pontos de Atendimento na Capital e em 

diversas outras comarcas do Estado de Mato Grosso. Doutro lado, ao 

consultar a sistemática realizada em outras unidades da Federação 

constato que a sistemática de protocolar o requerimento administrativo 

perante o respectivo SINCOR não é novidade. Nesse sentido, em Minas 

Gerais, Bahia, Goiás, São Paulo, Santa Catarina e Sergipe o atendimento é 

realizado pelo pelos respectivos SINCOR[1], qual a necessidade do Estado 

de Mato Grosso realizar de modo diferenciado. Registre-se, que a Lei do 

DPVAT (Lei 6.194/74) possui mais de 40 (quarenta) anos, sendo certo que 

o volume de demandas atualmente mostra-se extremamente relevante. 

Outrossim, nesta fase de cognição sumária acredito possível e necessário 

a regulação da uma “porta de entrada” única dos procedimentos 

administrativos, no caso o SINCOR-MT, como forma de sistematizar e 

ordenar os milhares de pedidos administrativos e possíveis processos 

judiciais em todo o país, ao que não verifico a ocorrência do requisito do 

“perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, exigido pela 

parte final do art. 300 do CPC. Por fim, deve ser destacado que a 

provocação do Poder Judiciário após o esgotamento das vias 

administrativas em demandas envolvendo DPVAT já foi reconhecido pelo 

STF no julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, 

com repercussão geral. Destarte, é certo que a recusa sendo imotivada 

poderia ser solucionada, por exemplo, com uma simples reclamação 

administrativa perante a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), 

sem causar qualquer prejuízo ao prazo prescricional, consoante já 

assinalado pelo STJ[2]. Portanto, indefiro o pedido de tutela de urgência 

formalizado na inicial, ressalvando, ainda, a possibilidade de extinção da 

presente demanda por ausência de interesse processual[3] após regular 

angularização da demanda e consequente impugnação à eventual 

contestação da parte requerida, evitando-se, assim, a chamada “decisão 

surpresa”, conforme vedado pelos arts. 9º e 10 do CPC. Apesar do pedido 

para que não seja designado audiência de conciliação realizado pela parte 

autora, é certo a atual sistemática do CPC autoriza a dispensa do ato 

apenas quando houver pedido de ambas as partes, na dicção do 

estabelecido pelo § 5º do art. 334 do CPC. Assim sendo, em atenção ao 

que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 31.08.2018 , às 

11:45 horas para audiência de conciliação, que será realizada na sala 07 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (NCPC, art. 335), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, I). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (NCPC, art. 344). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 334, § 10). Por fim, saliento 

que diante da especificidade do tema objeto da demanda e consequente 

repercussão social da controvérsia, determino ex ofício e de modo 

imediato, a INTIMAÇÃO do SINCOR-MT, através de qualquer dos membros 

da sua diretoria[4], para querendo, participar da presente demanda, 

apresentando manifestação acerca dos fatos em discussão, no prazo de 

15 (quinze) dias de sua intimação, conforme autoriza o art. 138 do CPC. 

Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para maior 

agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de 

Justiça os meios necessários para o cumprimento das diligências. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de junho de 2.018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] http://sincormg.com.br/circulares/179.pdf, 

https://www.sincor.org.br/dpvat/, https://sincor-sc.com.br/dpvat e 

http://detran.se.gov.br/noticia_leitura.asp?cd_noticia=2167 [2] DIREITO 

CIVIL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. RECLAMAÇÃO PROTOCOLADA JUNTO À 

SUSEP. SUSPENSÃO DO PRAZO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADA. DESSEMELHANÇA FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

I - A reclamação protocolada por segurado junto à Superintendência de 

Seguros Privados-SUSEP, visando ao recebimento de indenização 

securitária, tem o condão de suspender o prazo prescricional, por gerar à 

parte interessada a expectativa de que o impasse será solucionado, o que 

naturalmente o faz aguardar a solução administrativa antes mesmo de 

procurar seus direitos em Juízo. II - O dissídio não se configura quando há 

no paradigma questão fática determinante para a solução da controvérsia 

diversa da ocorrida no acórdão impugnado. (STJ - REsp: 241579 PR 

1999/0112905-2, Relator: Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data 

de Julgamento: 08/02/2000, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 

27.03.2000 p. 114) [3] STF reconheceu que, também no que toca ao 

DPVAT, aplica-se o contido naquele RE 631.240/MG, ou seja, que o 

conceito de interesse de agir ou processual, só se configura com a 

existência do binômio necessidade-utilidade e que este só se materializa 

mediante prévio requerimento administrativo. Veja-se a seguinte ementa: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 
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compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo." 4. Recurso 

DESPROVIDO.” [4] http://www.sincormt.com.br/quem-somos
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005987-64.2018.8.11.0041. AUTOR: GRAN 

TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI RÉU: TCP - 

TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA S/A Vistos GRAN TECA 

COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI,DIMEBRAS 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA, devidamente 

qualificada nos autos em epígrafe, ingressou com a presente ação 

declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por 

danos morais e pedido de tutela de urgência em face de TCP - TERMINAL 

DE CONTEINER DE PARANAGUÁ S/A, também qualificada na exordial, 

suscitando em síntese que em ao realizar consulta junto ao SERASA/SPC 

verificou diversas inscrições diversas realizadas pela empresa Ré em 

19/01/2018, no valor total de R$17.720,94. A requerente nega a existência 

de relação jurídica apta a ensejar as aludidas cobranças. Pretende, assim, 

a concessão de tutela de urgência para exclusão no nome da empresa 

dos órgãos de proteção ao crédito até discussão final do presente feito. É 

o necessário relato. Fundamento e Decido. Por esta via, pretende a autora 

a concessão liminar de tutela provisória de urgência em caráter 

antecedente, para determinar que a ré exclua seu nome do banco de 

dados do SPC/SERASA, ao argumento de que não contraiu a dívida que 

lhe está sendo cobrada. O art. 294 do CPC estabelece o seguinte: “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 

pretensão almejada pela autora, de acordo com a nova sistemática 

processual, diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de 

urgência em caráter antecedente, eis que busca uma atuação pronta e 

eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do 

NCPC, quais sejam: 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. Diante destas explanações, verifica-se a 

possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, uma vez que a 

probabilidade do direito da autora está consubstanciada, nesta fase de 

cognição sumária, na ausência de comprovação da relação que possa dar 

ensejo aos apontamentos questionados. O perigo de dano é evidente, haja 

vista que a anotação de restrição de crédito no nome da autora a impede 

de realizar compras à crédito, tomar empréstimos bancários, alugar 

imóveis ou mesmo móveis, enfim impede a pessoa jurídica de gerir sua 

própria atividade econômica. Posto isto, presentes os requisitos 

autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer tempo, DEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 

2º, do Código de Processo Civil e determino que a requerida exclua o 

nome da autora dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito 

(Spc E Serasa), até o deslinde da causa, em razão das dívidas discutidas 

nestes autos no valor de R$ 17.720,94 (dezessete mil setecentos e vinte 

reais e noventa e quatro centavos) e apontadas conforme se infere dos 

documentos do id. 12140374 - Pág. 2 e 12140421, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Em caso de descumprimento desta ordem judicial, arbitro multa diária 

no valor de R$1.000,00 (Um mil reais), nos termos do artigo 297 do novo 

Código de Processo Civil, limitando o valor da multa ao montante de R$ 

100.000,00 (cem mil reais). Em atenção ao que determina o art.334 e §§ do 

NCPC designo o dia 28.08.2018, às 09:30 horas para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se as partes rés para comparecerem, alertando-as 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, com a urgência que o caso requer. Cuiabá, [Data 

de Publicação] Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015535-16.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ESMAEL ALVES RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Ante a documentação carreada aos autos, 

defiro a gratuidade na forma do que estabelece o art. 98 do CPC. Ab initio, 

saliento que apesar das ponderações realizadas na exordial, não verifico 

qual a dificuldade da parte em protocolar o requerimento administrativo 

para o pagamento do DPVAT perante o SINCOR-MT (Sindicato dos 

Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de Seguros e de 

Capitalização no Estado de Mato Grosso), conforme orientado pelas 

seguradoras. Registro que este magistrado acessou a página na internet 

do SINCOR (http://www.sincormt.com.br/) e constatou espaço virtual 

específico acerca do DPVAT (http://www.sincormt.com.br/dpvat), 

inclusive com módulo de consulta do processo administrativo perante a 

S e g u r a d o r a  L í d e r 

(https://www.seguradoralider.com.br/Seguro-DPVAT/Acompanhe-o-Proc

esso) e informação quanto aos Pontos de Atendimento na Capital e em 

diversas outras comarcas do Estado de Mato Grosso. Doutro lado, ao 

consultar a sistemática realizada em outras unidades da Federação 

constato que a sistemática de protocolar o requerimento administrativo 

perante o respectivo SINCOR não é novidade. Nesse sentido, em Minas 

Gerais, Bahia, Goiás, São Paulo, Santa Catarina e Sergipe o atendimento é 

realizado pelo pelos respectivos SINCOR[1], qual a necessidade do Estado 

de Mato Grosso realizar de modo diferenciado. Registre-se, que a Lei do 

DPVAT (Lei 6.194/74) possui mais de 40 (quarenta) anos, sendo certo que 

o volume de demandas atualmente mostra-se extremamente relevante. 

Outrossim, nesta fase de cognição sumária acredito possível e necessário 

a regulação da uma “porta de entrada” única dos procedimentos 

administrativos, no caso o SINCOR-MT, como forma de sistematizar e 

ordenar os milhares de pedidos administrativos e possíveis processos 

judiciais em todo o país, ao que não verifico a ocorrência do requisito do 

“perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, exigido pela 

parte final do art. 300 do CPC. Por fim, deve ser destacado que a 

provocação do Poder Judiciário após o esgotamento das vias 

administrativas em demandas envolvendo DPVAT já foi reconhecido pelo 

STF no julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, 

com repercussão geral. Destarte, é certo que a recusa sendo imotivada 
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poderia ser solucionada, por exemplo, com uma simples reclamação 

administrativa perante a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), 

sem causar qualquer prejuízo ao prazo prescricional, consoante já 

assinalado pelo STJ[2]. Portanto, indefiro o pedido de tutela de urgência 

formalizado na inicial, ressalvando, ainda, a possibilidade de extinção da 

presente demanda por ausência de interesse processual[3] após regular 

angularização da demanda e consequente impugnação à eventual 

contestação da parte requerida, evitando-se, assim, a chamada “decisão 

surpresa”, conforme vedado pelos arts. 9º e 10 do CPC. Apesar do pedido 

para que não seja designado audiência de conciliação realizado pela parte 

autora, é certo a atual sistemática do CPC autoriza a dispensa do ato 

apenas quando houver pedido de ambas as partes, na dicção do 

estabelecido pelo § 5º do art. 334 do CPC. Assim sendo, em atenção ao 

que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 31.08.2018, às 

10:45 horas para audiência de conciliação, que será realizada na sala 07 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (NCPC, art. 335), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, I). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (NCPC, art. 344). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 334, § 10). Por fim, saliento 

que diante da especificidade do tema objeto da demanda e consequente 

repercussão social da controvérsia, determino ex ofício e de modo 

imediato, a INTIMAÇÃO do SINCOR-MT, através de qualquer dos membros 

da sua diretoria[4], para querendo, participar da presente demanda, 

apresentando manifestação acerca dos fatos em discussão, no prazo de 

15 (quinze) dias de sua intimação, conforme autoriza o art. 138 do CPC. 

Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para maior 

agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de 

Justiça os meios necessários para o cumprimento das diligências. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de junho de 2.018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] http://sincormg.com.br/circulares/179.pdf, 

https://www.sincor.org.br/dpvat/, https://sincor-sc.com.br/dpvat e 

http://detran.se.gov.br/noticia_leitura.asp?cd_noticia=2167 [2] DIREITO 

CIVIL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. RECLAMAÇÃO PROTOCOLADA JUNTO À 

SUSEP. SUSPENSÃO DO PRAZO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADA. DESSEMELHANÇA FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

I - A reclamação protocolada por segurado junto à Superintendência de 

Seguros Privados-SUSEP, visando ao recebimento de indenização 

securitária, tem o condão de suspender o prazo prescricional, por gerar à 

parte interessada a expectativa de que o impasse será solucionado, o que 

naturalmente o faz aguardar a solução administrativa antes mesmo de 

procurar seus direitos em Juízo. II - O dissídio não se configura quando há 

no paradigma questão fática determinante para a solução da controvérsia 

diversa da ocorrida no acórdão impugnado. (STJ - REsp: 241579 PR 

1999/0112905-2, Relator: Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data 

de Julgamento: 08/02/2000, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 

27.03.2000 p. 114) [3] STF reconheceu que, também no que toca ao 

DPVAT, aplica-se o contido naquele RE 631.240/MG, ou seja, que o 

conceito de interesse de agir ou processual, só se configura com a 

existência do binômio necessidade-utilidade e que este só se materializa 

mediante prévio requerimento administrativo. Veja-se a seguinte ementa: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo." 4. Recurso 

DESPROVIDO.” [4] http://www.sincormt.com.br/quem-somos

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015993-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DAS NEVES (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015993-33.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ADRIANO DAS NEVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Ante a documentação carreada aos autos, defiro a 

gratuidade na forma do que estabelece o art. 98 do CPC. Ab initio, saliento 

que apesar das ponderações realizadas na exordial, não verifico qual a 

dificuldade da parte em protocolar o requerimento administrativo para o 

pagamento do DPVAT perante o SINCOR-MT (Sindicato dos Corretores de 

Seguros de Empresas Corretoras de Seguros e de Capitalização no 

Estado de Mato Grosso), conforme orientado pelas seguradoras. Registro 

que este magistrado acessou a página na internet do SINCOR 

(http://www.sincormt.com.br/) e constatou espaço virtual específico 

acerca do DPVAT (http://www.sincormt.com.br/dpvat), inclusive com 

módulo de consulta do processo administrativo perante a Seguradora 

L í d e r 

(https://www.seguradoralider.com.br/Seguro-DPVAT/Acompanhe-o-Proc

esso) e informação quanto aos Pontos de Atendimento na Capital e em 

diversas outras comarcas do Estado de Mato Grosso. Doutro lado, ao 

consultar a sistemática realizada em outras unidades da Federação 

constato que a sistemática de protocolar o requerimento administrativo 

perante o respectivo SINCOR não é novidade. Nesse sentido, em Minas 

Gerais, Bahia, Goiás, São Paulo, Santa Catarina e Sergipe o atendimento é 

realizado pelo pelos respectivos SINCOR[1], qual a necessidade do Estado 

de Mato Grosso realizar de modo diferenciado. Registre-se, que a Lei do 

DPVAT (Lei 6.194/74) possui mais de 40 (quarenta) anos, sendo certo que 

o volume de demandas atualmente mostra-se extremamente relevante. 

Outrossim, nesta fase de cognição sumária acredito possível e necessário 

a regulação da uma “porta de entrada” única dos procedimentos 

administrativos, no caso o SINCOR-MT, como forma de sistematizar e 

ordenar os milhares de pedidos administrativos e possíveis processos 

judiciais em todo o país, ao que não verifico a ocorrência do requisito do 

“perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, exigido pela 

parte final do art. 300 do CPC. Por fim, deve ser destacado que a 

provocação do Poder Judiciário após o esgotamento das vias 

administrativas em demandas envolvendo DPVAT já foi reconhecido pelo 

STF no julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, 

com repercussão geral. Destarte, é certo que a recusa sendo imotivada 

poderia ser solucionada, por exemplo, com uma simples reclamação 

administrativa perante a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), 

sem causar qualquer prejuízo ao prazo prescricional, consoante já 

assinalado pelo STJ[2]. Portanto, indefiro o pedido de tutela de urgência 

formalizado na inicial, ressalvando, ainda, a possibilidade de extinção da 

presente demanda por ausência de interesse processual[3] após regular 

angularização da demanda e consequente impugnação à eventual 

contestação da parte requerida, evitando-se, assim, a chamada “decisão 

surpresa”, conforme vedado pelos arts. 9º e 10 do CPC. Apesar do pedido 

para que não seja designado audiência de conciliação realizado pela parte 

autora, é certo a atual sistemática do CPC autoriza a dispensa do ato 

apenas quando houver pedido de ambas as partes, na dicção do 

estabelecido pelo § 5º do art. 334 do CPC. Assim sendo, em atenção ao 

que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 31.08.2018, às 

11:15 horas para audiência de conciliação, que será realizada na sala 07 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 
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334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (NCPC, art. 335), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, I). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (NCPC, art. 344). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 334, § 10). Por fim, saliento 

que diante da especificidade do tema objeto da demanda e consequente 

repercussão social da controvérsia, determino ex ofício e de modo 

imediato, a INTIMAÇÃO do SINCOR-MT, através de qualquer dos membros 

da sua diretoria[4], para querendo, participar da presente demanda, 

apresentando manifestação acerca dos fatos em discussão, no prazo de 

15 (quinze) dias de sua intimação, conforme autoriza o art. 138 do CPC. 

Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para maior 

agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de 

Justiça os meios necessários para o cumprimento das diligências. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de junho de 2.018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] http://sincormg.com.br/circulares/179.pdf, 

https://www.sincor.org.br/dpvat/, https://sincor-sc.com.br/dpvat e 

http://detran.se.gov.br/noticia_leitura.asp?cd_noticia=2167 [2] DIREITO 

CIVIL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. RECLAMAÇÃO PROTOCOLADA JUNTO À 

SUSEP. SUSPENSÃO DO PRAZO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADA. DESSEMELHANÇA FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

I - A reclamação protocolada por segurado junto à Superintendência de 

Seguros Privados-SUSEP, visando ao recebimento de indenização 

securitária, tem o condão de suspender o prazo prescricional, por gerar à 

parte interessada a expectativa de que o impasse será solucionado, o que 

naturalmente o faz aguardar a solução administrativa antes mesmo de 

procurar seus direitos em Juízo. II - O dissídio não se configura quando há 

no paradigma questão fática determinante para a solução da controvérsia 

diversa da ocorrida no acórdão impugnado. (STJ - REsp: 241579 PR 

1999/0112905-2, Relator: Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data 

de Julgamento: 08/02/2000, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 

27.03.2000 p. 114) [3] STF reconheceu que, também no que toca ao 

DPVAT, aplica-se o contido naquele RE 631.240/MG, ou seja, que o 

conceito de interesse de agir ou processual, só se configura com a 

existência do binômio necessidade-utilidade e que este só se materializa 

mediante prévio requerimento administrativo. Veja-se a seguinte ementa: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo." 4. Recurso 

DESPROVIDO.” [4] http://www.sincormt.com.br/quem-somos

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009963-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO MARIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000715-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA VICTORIO DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005686-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033779-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAYS CAMPOS DIAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008921-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FERREO ROMANIN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029092-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANJELA DO CARMO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça de Id. 

12994694 , no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1025980-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT0011740A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025980-30.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALDINEI LEMES GONCALVES REQUERIDO: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Trata-se de Ação de 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, proposta por Valdinei Lemes 

Gonçalves (nome social: Nicolly Lemes Gonçalves), visando à retificação 

do seu registro civil, retificando o nome Valdinei Lemes Gonçalves para 

Nicolly Lemes Gonçalves e o sexo masculino para feminino. Junto com a 

inicial vieram os seus documentos pessoais, atestados médicos e 

psicológicos, certidões negativas, fotos, entre outros. O representante do 

Ministério Público pugna pela procedência do pedido (Id. 10283860). É o 

breve relato. Fundamento e decido. Julga-se a presente questão pelo 

procedimento de jurisdição voluntária, e ainda, como base nos artigos 109 

e 112 da Lei n.º 6.015/73, que autorizam a retificação em assentamento no 

Registro Civil. No julgamento da ADI 4.275 o Plenário do Supremo Tribunal 

Federal decidiu por unanimidade autorizar transexuais e transgêneros a 

alterarem o nome no registro civil sem a realização de cirurgia de mudança 

de sexo. Nas palavras do Ministro Celso de Mello: O direito à 

autodeterminação do próprio gênero, enquanto expressão do princípio do 

livre desenvolvimento da personalidade, qualifica-se como poder 

fundamental da pessoa transgênero, impregnado de natureza 

constitucional, e traduz, iniludivelmente , em sua expressão concreta, um 

essencial direito humano cuja realidade deve ser reconhecida pelo 

Supremo Tribunal Federal. É por essa razão que, entre os Princípios de 

YOGYAKARTA – que exprimem postulados sobre a aplicação da 

legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação 

sexual e à identidade de gênero –, há um, o Princípio n. 3 , que proclama o 

direito titularizado por qualquer pessoa “de ser reconhecida, em qualquer 

lugar, como pessoa perante a lei. As pessoas de orientações sexuais e 

identidades de gênero diversas devem gozar de capacidade jurídica em 

todos os aspectos da vida. A orientação sexual e a identidade de gênero 

autodefinidas por cada pessoa constituem parte essencial de sua 

personalidade e um dos aspectos mais básicos de sua autodeterminação, 

dignidade e liberdade”. É preciso conferir ao transgênero um verdadeiro 

estatuto de cidadania, pois ninguém, absolutamente ninguém, pode ser 

privado de direitos nem sofrer quaisquer restrições de ordem jurídica por 

motivo de identidade de gênero. Isso significa que os transgêneros têm a 

prerrogativa, como pessoas livres e iguais em dignidade e direitos, de 

receber a igual proteção das leis e do sistema político-jurídico instituído 

pela Constituição da República, mostrando-se arbitrário e inaceitável 

qualquer estatuto que exclua, que discrimine, que fomente a intolerância, 

que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas em razão de sua 

identidade de gênero. (...) É por tal razão que o magistério da doutrina – 

apoiando-se em valiosa hermenêutica construtiva e emancipadora e 

invocando princípios fundamentais (como os da dignidade da pessoa 

humana, da liberdade, da autodeterminação, da igualdade, do pluralismo, 

da intimidade, da não discriminação e da busca da felicidade) – tem 

revelado admirável percepção quanto ao significado de que se revestem 

tanto o reconhecimento do direito personalíssimo à identidade de gênero 

quanto a proclamação da legitimidade ético-jurídica do procedimento de 

adequação dos assentamentos registrais ao nome social e à imagem dos 

transgêneros, independentemente de prévia cirurgia de transgenitalização, 

em ordem a permitir que se extraiam, em favor dessas mesmas pessoas, 

relevantes consequências no plano do Direito e, também, na esfera de 

suas relações sociais, familiares e afetivas. É preciso insistir, desse 

modo, na asserção de que as pessoas têm o direito fundamental ao 

reconhecimento de sua identidade de gênero e de serem tratadas em 

consonância com essa mesma autopercepção por elas revelada. O 

exercício desse direito básico, que pode importar em modificação da 

aparência ou em alteração das funções corporais do transgênero, também 

legitima a possibilidade de retificação dos assentamentos registrais, com a 

consequente mudança do prenome e da imagem registrados em sua 

documentação pessoal, sempre que tais elementos de identificação não 

coincidirem com a identidade de gênero, tal como autopercebida pelo 

próprio indivíduo.” O caso em análise não exige dilação probatória em 

audiência, sendo suficiente a prova documental acostada aos autos. 

Extrai-se do atestado psicológico (Id. 9569006), subscrito pela psicóloga, 

Dra. Dileia Ribeiro Carvalho - CRP-18/01562, que a paciente: “[...] 

apresenta conduta e relata situações em que se observam características 

compatíveis com transtorno de identidade social – transexualismo (CID10: 

F 64.0), onde o desejo de viver e ser aceita enquanto pessoa do sejo 

oposto torna-se fundamental para sua integridade psicológica.” Também 

constam nos autos diversas fotos da autora; a comprovação de que utiliza 

o nome social “Nicolly Lemes Gonçalves”; e demonstração de que é assim 

que é reconhecida em seu local de trabalho. Assim, como não houve 

impugnação e pelo que revelam os documentos colacionados, o pedido 

inicial é procedente, ressalvados direitos de terceiros. ANTE O EXPOSTO, 

com ressalvas de direitos de terceiros, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado por NICOLLY LEMES GONÇALVES e, consequentemente, 

determino a RETIFICAÇÃO DO ASSENTAMENTO NO REGISTRO CIVIL, 

devendo constar no registro de nascimento seu nome como NICOLLY 

LEMES GONÇALVES e seu sexo como FEMININO. Transitada em julgado, 

expeça-se mandado de averbação determinando ao Tabelião do Cartório 

de Registro Civil, da Comarca de Arenápolis - MT, que encaminhe, no 

prazo de 48 horas, cópias dos referidos registros para que sejam 

anexados a estes autos. Sem custas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 30 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1150591 Nr: 31982-67.2016.811.0041

 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: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO BENEDITO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - 

ME, RAFAEL PIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16240, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAM - OAB:4.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

245/246 , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1095831 Nr: 8739-94.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINA DUARTE DE JESUS, EDY MARQUES SANTOS, 
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VINTIM CORREA DA CRUZ, IVANY BARBOSA DA CRUZ, JOSÉ GILMAR DE 

ALMEIDA CORREIA, MARIA APARECIDA DELFINO DE ANDRADE, JOACIL 

DA SILVA BARBOSA, NERCY MARIA LOPES BARBOSA, REINILDE 

PEREIRA DE ARAUJO CARVALHO, JOÃO CANDIDO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVÃO - 

OAB:73.825/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/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 efetuar o pagamento da 

sua cota parte dos honorários periciais no valor de R$ 12.680,00, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1107658 Nr: 13697-26.2016.811.0041

 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: VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA, JOSE 

WENCESLAU DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELQUIADES JOSE DA SILVA

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 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 o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o ofício de fls. 

54/55, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 862185 Nr: 3412-42.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO LEVY MARTINUCI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT

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

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar acercados dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 910569 Nr: 37229-97.2014.811.0041

 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: JOSÉ MARIA DOS SANTOS

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1295706 Nr: 6942-15.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS GRECCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BRIANTE, ERMELINA MARIA CÉLIA 

ALVES BRIANTE, ROBERTO VALDECIR BRIANTE, LAELSON JURANDIR 

BRIANTE, ENIR COELHO BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8.013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1294433 Nr: 6349-83.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO ITÁLIA LTDA, BELO BRASIL SUPER 

MERCADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA. EPP, 

BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1106147 Nr: 13029-55.2016.811.0041

 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: JOACIR RODRIGUES DA SILVA, CLAUDIO RODRIGUES 

DA SILVA, JUCINEIDE RODRIGUES ALVES DA SILVA, JUCIANE 

RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENCESLAU DE MATOS DOURADO JUNIOR, 

CENTRO NEFROLÓGICO DE CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752, JOELSON ELEUTÉRIO GOMES - OAB:MT/21.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA VASCONCELOS 

BRITO DE URQUIZA - OAB:30822, DANIEL SOUZA VOLPE - 

OAB:OAB/DF 30967

 Aberta à audiência e tentada a conciliação entre as partes a mesma 

restou infrutífera. A seguir o MM. Juiz proferiu decisão nos seguintes 

termos: “Vistos. O laudo pericial foi juntado em 12.06.2018 (fl. 328/371). 

Proceda-se a liberação dos honorários periciais depositados em Juízo, 

conforme já autorizado à fl. 312, expedindo-se o respectivo alvará. Calha 

ponderar o estabelecido pelo art. 477 do CPC, ou seja a necessidade do 

perito protocolar o laudo pericial, pelo menos 20 (vinte) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento. No caso em tela o laudo foi 

protocolado em 11.06.2018 (fl. 328). Outrossim, é certo que o CPC 

estabelece que após a juntada do laudo as partes devem se manifestar no 

“prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada 

uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.” 

Neste aspecto, o sistema APOLO nos informa que o procurador dos 

autores, após a juntada do laudo realizou carga dos autos no dia 

12.06.2018 efetuando devolução do feito em 12.06.2018. Posteriormente 

realizou nova carga na mesma ocasião (12.06.2018) e restituiu os autos 

em 14.06.2018. Desta forma, evidente que o prazo para os autores se 

manifestarem acerca do laudo pericial encerrará em 03.07.2018. 

Denote-se, ainda, que não houve intimação dos requeridos acerca do 

laudo pericial. Assim sendo, considerando o disposto no caput do art. 477 

do CPC, bem como o direito dos requeridos terem conhecimento acerca do 

laudo antes da audiência de instrução, inclusive como forma de 

formularem pedidos de esclarecimentos (art. 469 e § 3o, art. 477 ambos 

do CPC), e tendo como norte a ordem preferencial na produção das 

provas (inciso I, art. 361 do CPC), assim como a ausência de transcurso 

do prazo para que os autores se manifeste acerca do laudo pericial, 

declaro prejudicada a presente audiência evitando, assim, eventual 

alegação de cerceamento de defesa e/ou nulidade. Os requeridos saem 

intimados a se manifestar acerca do laudo pericial já juntado nos autos, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, dando início ao prazo a partir do dia 20.06.2018 

e encerrando o prazo no dia 11.07.2018. Desde já, redesigno a presente 

audiência para o dia 10/09/2018 às 15:00 horas, ressalvando às partes o 

disposto no art. 455 e §§ do CPC.”” Nada mais havendo, todos os 

presentes assinam este termo, e saem devidamente intimados. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1254776 Nr: 22621-89.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTO ANDRÉ DA ROSA MIGUÉIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 823484 Nr: 29583-70.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO SEGUROS AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRUS TRANSPORTES LTDA, CARLOS LUNA 

FERREIRA

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK SHARON DOS 

SANTOS - OAB:14.712/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), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

270 , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 738083 Nr: 34622-19.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.R. COMERCIO DE COLCHÕES LTDA - ME, 

RUBENS MAURO DE SOUZA JÚNIOR, GILSON PAES DA SILVA

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

OAB:OAB/MT 14.09, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 930812 Nr: 49701-33.2014.811.0041

 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: RAQUEL ALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

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

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1266531 Nr: 26525-20.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANCISCATO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BAMBIRRA LTDA, LUIZ 

RENATO BARROS BAMBIRRA, ALEXANDRE KABBAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: felipe cardoso de souza - 

OAB:, MIGUEL ANGELO KABBAD - OAB:5717/MT

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA para 

devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 

234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 924487 Nr: 46150-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO TENUTA FILHO, SUELI ORRIGO TENUTA, 

REGINA CELIA TENUTA ALVES CORREA, ESTEVÃO MANOEL ALVES 

CORRÊA, ELISABETH AUGUSTA TENUTA DA FONSECA, ANA CAROLINA 

TENUTA DE FONSECA, ROSALIA DE FATIMA TENUTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VILELA DA FONSECA, JORGE LUIZ DE 

AMORIM SILVA, ROBERTA DYURI HAMASATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PRADO OLIVEIRA - 

OAB:7596-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8887, JULIANO DIAS CORREA - OAB:11583/MT, JULIO DA SILVA 

RIBEIRO - OAB:19838 OAB/MT, Zilbo Bertoli Junior - OAB:11320

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a)YANOMANI CARDOSO para devolver os 

presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 760159 Nr: 12499-90.2012.811.0041

 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: JURANDIR SCORPIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, FABIANO SALNEIRO - 

OAB:136831/SP, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147, 

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR - OAB:19335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO SALINEIRO - 

OAB:136831

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a PAOLA REZENDE BEJARANO para devolver 

os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 24227 Nr: 4070-96.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO AUGUSTO FERNANDES TORTORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI - OAB:4313/MT

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS 

para devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do 

artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 405495 Nr: 36993-24.2009.811.0041

 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: CARMINDO LOPES FERREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA CRISTINA FLORES 

CATALAN - OAB:4.076/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ARRUDA DE MOURA 

APOITIA - OAB:11896/MT, PAULO FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA - 

OAB:13930/MT, THIAGO RIBEIRO - OAB:13293/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

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

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1154340 Nr: 33618-68.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYLA CAMPOS COLETA DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA 

DE MISERICÓRDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - 

OAB:6.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, 

PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6.571/MT

 Aberta à audiência esta restou prejudicada, ante a não realização de 

perícia determinada na decisão de fls. 611/620.

Assim sendo, redesigno a presente audiência para a data de 11 de 

setembro de 2018, às 14h.

Proceda-se com a abertura do 4º volume a partir das fls. 601.

Intime-se.

Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014630-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA INACIO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO)

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014630-11.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Cumpra-se 

integralmente a determinação de ID 13481474. Expeça-se o necessário. 

Cuiabá, 15 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016956-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO HONORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA OAB - MT23443/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO PLANALTO (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Observa-se que a parte autora não organizou os documentos 

na ordem necessária para exame dos autos digitais, como impõe o art. 32 

da Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018. Art. 32. 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 e apresentados na posição correta para 

leitura. § 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 Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento de mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. Desse modo, intime a parte autora para emenda, 

em 15 (quinze) dias, procedendo nova juntada dos documentos que 

acompanham a inicial, identificando cada um deles conforme a norma 

acima e na ordem cronológica, sendo que a petição inicial deverá ser a 

primeira peça a ser apresentada, sob pena de indeferimento da exordial. 

Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. Após, imediatamente 

conclusos. Cuiabá-MT, 19 de junho de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017036-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cláudia Uliana Orlando OAB - PR35818 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MAGGI SCHEFFER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017036-05.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que não há 

pedido de justiça gratuita na exordial ou despacho concedendo-a. Desse 

modo, intime-se a exequente para recolher e/ou apresentar as guias de 

custas de distribuição devidamente recolhidas, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de devolução. Deverá ainda em igual prazo, apresentar 

nos autos o comprovante de pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

mediante a juntada do comprovante do depósito bancário, nos termos da 

Portaria nº 64/2013/DF. Apresentados os documentos nos termos acima, 

cumpra-se conforme deprecado e, após, devolva-se ao Juízo de origem. 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias e nada sendo requerido, certifique-se 

e devolva ao Juízo de Origem, nos termos do art. 393 da CNGC/TJMT. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1028267-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO CARMO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA SANTANA DA SILVA OAB - MT18328/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR ANTONIO DE FIGUEIREDO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para informar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, os dados necessários para expedição de Alvará 

Judicial, quais sejam: nome do banco, número da conta corrente e/ou 

conta poupança, número da agência bancária, CPF ou CNPJ da pessoa 

favorecida. MONNYQUE LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES Gestor de 

Secretaria
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003137-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA NORBERTA DA COSTA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 20 de 

junho de 2018. MONNYQUE LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033226-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES ANDREI ZUCCO OAB - SC10134 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

ODETE GADENZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência para 

cumprimento da decisão de ID 10570582 via mandado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . MONNYQUE 

LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036450-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MARTINS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência para 

cumprimento da decisão de ID 11019449 via mandado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . MONNYQUE 

LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034051-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MUNHOZ CERVANTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Defiro a emenda da petição inicial e concedo ao autor os 

benefícios da justiça gratuita. Homologo o pedido de desistência de 

obrigação de fazer constante do ID 12882726, restando prejudicada a 

apreciação da tutela de urgência. Em atenção ao que determina o art.334 e 

§§ do CPC. designo o dia 04/09/2018, às 9:00 horas para a audiência de 

conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se o autor, na pessoa 

de seu advogado, para comparecer à audiência de conciliação, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a parte ré para a 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá, 20 de junho de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036404-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MENDONCA E CASTRO OAB - DF18484 (ADVOGADO)

DEBORA FERREIRA MACHADO OAB - DF40259 (ADVOGADO)

PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA OAB - DF13635 (ADVOGADO)

YURI FREITAS CARVALHO MACHADO CUNHA OAB - DF38457 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO SANTA ROSA S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência para 

cumprimento da decisão de ID 11084972 via mandado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . MONNYQUE 

LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1031416-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031416-67.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID 10944636. Intime-se o autor para que cumpra o requerido 

pelo Ministério Público. Cuiabá, 20 de junho de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1032965-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL AURELIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032965-15.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Oficie-se 

como requerido pelo Ministério Público no ID.11021228. Expeça-se oficio à 

POLITEC-MT para que forneça cópia da ficha cadastral do autor, 

anexando os documentos que instruíram a inicial para facilitar nas buscas. 

Expeça-se o necessário. Cuiabá, 20 de junho de 2018 ANA PAULA DA 
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VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000524-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IBERE RICARDO JANUARIO EVANGELISTA OAB - SP292032 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATRE TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência para 

cumprimento da decisão de ID 11396516 via mandado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . MONNYQUE 

LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003129-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MUSIS (AUTOR)

MARIA MADALENA MINETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT14969 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDA DE ALMEIDA TEIXEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE MASSON (TERCEIRO INTERESSADO)

MARILDANETE RAMSAY GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003129-94.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Cumpra-se 

integralmente a decisão de ID 12663956, intimando os autores para 

manifestarem quanto aos "AR's" de citação dos confinantes, eis que 

foram recebidos por terceiros. Cuiabá, 20 de junho de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 91034 Nr: 10674-63.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN MURER MACEDO PARRADO, BRENO MACEDO 

REY PARRADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MACEDO REY PARRADO - 

OAB:5642, LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA LOBATO - OAB:3623/MT, NILCE 

MACEDO - OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAN CORRÊA DA COSTA - 

OAB:7202

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada, 

não efetuou o pagamento da obrigação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao 

Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1126592 Nr: 21544-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORINO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA BRASILEIRA DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR RUSSO FERREIRA 

ROCHA - OAB:18.219/MT, ROSANGELA PIVA MOURATO - OAB:12..504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Posto isto, ante a desídia da ré em dar cumprimento a determinação 

judicial, defiro o bloqueio da quantia de R$ 16.399,98, das contas 

bancárias da ré.Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe 

a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.Em 

sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta de 

Depósito Judicial do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada o bloqueio 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACEN JUD, que será juntado aos 

autos.Efetivada a penhora, a ré deverá ser intimada.Intimem-se as partes 

para apresentar as alegações finais, no prazo comum de 15 dias.Em igual 

prazo, deverá a ré se manifestar sobre o pedido de aplicação da multa e 

litigância de má-fé.Cuiabá, 15 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 952690 Nr: 1316-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA - OAB:12445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Processo nº 1316-20.2015.811.0041

Código 952690

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Maria Rosa Neves em 

face de Cab Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e 

Esgoto. Assim, promovam-se as devidas anotações, na capa autos e 

sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, 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, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis 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 NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

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 NCPC.

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, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 49 de 607



525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de junho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 821710 Nr: 27900-95.2013.811.0041

 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: HILDEVALDO MONTEIRO FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALBERTO PAES DE BARROS, LUCILO 

DE ARRUDA MARQUES, MARCOS AURÉLIO MALHEIROS DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT

 Processo n° 27900-95.2013.811.0041

 Código: 821710

 Despacho.

O art. 131 do CPC, estabelece que a citação dos denunciados deve ser 

promovida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena a Ação prosseguir 

unicamente em relação ao réu.

A denunciação da lide foi deferida em Janeiro/2015 à p. 176, ou seja, 

aguarda a citação há mais de 03 anos, ultrapassando o prazo estipulado 

em lei.

Tendo em vista que o aviso de recebimento do litisdenunciado Lucilo de 

Arruda Marques à p. 181 foi assinado por pessoa diversa, torno-a sem 

efeito.

Intimado à p. 214, o réu João Alberto Paes de Barros deixou transcorrer in 

albis o prazo para efetuar o pagamento da diligência de citação dos 

denunciados, conforme certidão à p. 215.

Diante disso, determino o prosseguimento do feito somente em relação ao 

réu João Alberto Paes de Barros.

E visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de junho de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894859 Nr: 26394-50.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA GOMES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Processo nº. 26394-50.2014.811.0041

 Código 894859

DESPACHO

 Diante a concordância do perito à p. 200/201, homologo os honorários 

periciais em R$2.000,00 (dois mil reais).

REQUISITE-SE o perito nomeado, via e-mail funcional ou telefone, 

informação sobre o início dos trabalhos periciais. O perito deverá entregar 

o laudo no prazo de 20 dias a contar da data de início dos trabalhos.

 Ante o pagamento realizado à p.194/197 pela parte ré, autorizo desde já, 

o levantamento dos honorários periciais, na proporção de 50% com o 

início dos trabalhos periciais e o restante com a entrega do laudo pericial.

Assim, intime-se as partes para ciência.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no prazo comum de 

15 (quinze) dias se manifestem sobre o resulta¬do.

Intimem-se todos para o início dos trabalhos periciais.

Cuiabá, 18 de junho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1105177 Nr: 12627-71.2016.811.0041

 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): ARLETE FRANCISCA DOS SANTOS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO. - 

OAB:7.627-A, VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ ARRUDA 

CARMO - OAB:10.546/MT

 Processo nº 12627-71.2016.811.0041

Código 1105177

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico em face de Arlete Francisca dos Santos 

Campos. Assim, promovam-se as devidas anotações, na capa autos e 

sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, 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, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis 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 NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

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 NCPC.

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, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de junho 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.: 1033976 Nr: 38641-29.2015.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADO DE 

PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR POSSER, MARIA ANGELA POSSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

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.: 1156258 Nr: 34411-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO AZAMBUJA DE VILHENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CICARONI ALBERICI ME, BRUNO 

CICARONI ALBERICI, ORIOVALDO ALBERICI, CARMEN SILVIA CICARONI 

ALBERICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CESAR NORONHA - 

OAB:15.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL AUGUSTO CAMILO 

ANCHIETA - OAB:17.687/MT, GABRIEL MARCELO AUGUSTO MOTTA 

SOARES - OAB:18555/MT, JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - 

OAB:19462

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 864558 Nr: 5267-56.2014.811.0041

 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: LUIZA ALVES NASCIMENTO

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

TRABALHO MÉDICO, SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CUIABÁ-SISPU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10.327/B-MT

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

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora e a requerida 

UNIMED CUIABÁ para impugnar à contestação de fls.261/304, bem como 

para manifestarem sobre a reconvenção de fls.305/316 no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 941139 Nr: 55224-26.2014.811.0041

 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: ANTONIO CLEILTON PEREIRA DA SILVA

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por ANTÔNIO CLEITON PEREIRA DA SILVA em face de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Quanto aos honorários 

periciais, determino o pagamento no importe de 20% em favor do perito, 

pelos trabalhos desenvolvidos, mediante expedição de certidão de crédito, 

tendo em vista a improcedência da ação. Expeça-se a certidão de crédito 

em favor do perito. Devolva o numerário depositado nos autos à 

Seguradora. Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais pelo 

autor, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No 

entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do 

crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme 

dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 450619 Nr: 23143-63.2010.811.0041

 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: M. L. F., JESSIANE LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALONSO ALVES FILHO, CLINICA OTORRINO 

SC LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CELSO DORILÊO LEITE - 

OAB:8589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação Adesivo apresentado pela parte 

autora às fls. 815/980 é tempestivo. Em assim sendo, Nos termos da 

legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e 

encaminho intimação à parte requerida para apresentar suas 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 91034 Nr: 10674-63.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN MURER MACEDO PARRADO, BRENO MACEDO 

REY PARRADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MACEDO REY PARRADO - 

OAB:5642, LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA LOBATO - OAB:3623/MT, NILCE 

MACEDO - OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAN CORRÊA DA COSTA - 

OAB:7202

 A tentativa de penhora on line via Bacenjud foi infrutífera (anexo).

Assim, defiro a expedição de carta precatória para efetividade da decisão 

que determinou a penhora de 30% do faturamento da empresa executada, 

como requerido à p. 559.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 797819 Nr: 4201-75.2013.811.0041

 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: FLÁVIA SALEM GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMW DO BRASIL LTDA, GALAXIE COMERCIO 

DE VEICULOS LTDA- CANOPUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA FAVALESSA SAMPAIO 

- OAB:375091 OAB/SP, MARCELA CANCILIERI DO NASCIMENTO 

GALLETTI - OAB:13.363 OAB/MT, PAULO CÉZAR DE FIGUEIREDO 

PONCE FILHO - OAB:17.483 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, DENISE DE CASSIA ZILIO - OAB:90949, 

FABÍOLA MEIRA DE ALMEIDA SANTOS - OAB:184674, Gustavo 

Lorenzi de Castro - OAB:129134/SP, JOSE MARCELO BRAGA 

NASCIMENTO - OAB:29120/SP

 Defiro a produção de prova pericial requerida pela ré BMW do Brasil, bem 

como a documental requerida por ambas as rés.Infere-se que o motor do 

veículo, conforme narrado na exordial e corroborado na defesa, já foi 

totalmente reparado, inclusive, realizada as alterações necessárias no 

DUT.Diante disso, a perícia a ser realizada deverá ser na forma indireta, 
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mediante apresentação de documentos que registraram todos os 

procedimentos de reparação do veículo.Portanto, a fim dar efetividade à 

perícia, determino às rés que forneçam todos os documentos que 

registram os consertos do veículo BMW Mini/Mini Cooper S Aut, 

2008/2009, número de fabricação WMWMF710X9TV91211, e os demais 

que o perito entender necessário.Nomeio como perito do Juízo o Eng. Luiz 

Felipe Coimbra Gaborin, engenheiro mecânico, com endereço profissional 

na Rua F, Casa 6, Morada do Ouro, Setor Centro Sul, Cuiabá MT, telefone: 

65 3644-6460 e 9967-8805 – email: gaborin@gmail.com, devendo 

responder aos quesitos formulados pelas partes.O perito cumprirá 

escrupulosamente o encargo independentemente de termo de 

compromisso, devendo apresentar o laudo em até vinte dias após o início 

dos trabalhos periciais.Faculto às partes a formulação de quesitos no 

prazo de cinco dias, oportunidade que poderão indicar assistente 

técnico.Com a formulação dos quesitos das partes, intime-se o perito para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, que 

serão pagos pela parte ré BMW do Brasil, consoante a regra do art. 95 do 

CPC.Não havendo nenhuma oposição, o perito deverá indicar o dia, hora e 

local do início dos trabalhos, dando-se ciências às partes.Indefiro a 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da autora, eis que 

desnecessária para o deslinde do feito, diante do ponto controvertido 

acima fixado.Intimem-se todos desta decisão.Cuiabá, 19 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1126592 Nr: 21544-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORINO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA BRASILEIRA DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR RUSSO FERREIRA 

ROCHA - OAB:18.219/MT, ROSANGELA PIVA MOURATO - OAB:12..504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Vistos.

O bloqueio "online" foi infretífero.

Cumpra-se a decisão proferida à p. 366.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1210136 Nr: 8445-08.2017.811.0041

 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: GUSTAVO SCHENFELDER SALGUEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALADINO ESGAIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14.870/MT, FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - 

OAB:OAB13.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4474/MT, RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT

 Nos termos do art. 482, VI, da CNGC, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para impugnar a contestação de fls. 45/53, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1120260 Nr: 18874-68.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ MOURA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurício Magalhães Neto Faria 

- OAB:, THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - OAB:MT 11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:398960A/GO, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, SELMA 

FERNANDES CUNHA - OAB:15.600

 Intime-se a ré para Saga Pantanal Com. De Veículos Ltda. para, em 05 

(cinco) dias, se manifestar sobre as petições de p. 414/416 e p. 421/422.

 Após, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 708074 Nr: 1417-96.2011.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PEDRO DE DEUS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 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.: 764946 Nr: 17622-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO LOCADORA CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON KRENZLIN BOLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10.228, Rondon Brasil Viegas - OAB:14206-A/MT, RÚBIA VIEGAS 

APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Jorge José Noga Júnior - 

OAB/MT 12.350 - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada, 

não efetuou o pagamento da obrigação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao 

Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 908365 Nr: 35760-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCADI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., ROSA 

MARIA DIAS BAROZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEXÃO BRASIL SERVIÇOS E 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:5.794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 35760-16.2014.811.0041

Código 908365

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Gercardi Transportes 

Rodoviários Ltda em face de Conexão Brasil Serviços e Transportes Ltda. 

Assim, promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema 

Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 
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quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, 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, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis 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 NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

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 NCPC.

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, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 15 de junho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1070520 Nr: 55613-74.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR ROBERTO DE AMORIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Processo nº. 55613-74.2015.811.0041

Código 1070520

Vistos e etc.

Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial de p. 

91/100, em 15 (quinze) dias.

Autorizo o levantamento dos honorários periciais. Expeça-se alvará.

Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos.

Cuiabá, 15 de junho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 953052 Nr: 1522-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILEI IRIS DA CRUZ DIAS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 1522-34.2015.811.0041

Código 953052

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Jucilei Iris da Cruz 

Dias em face de Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro Dpvat S.A. 

Assim, promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema 

Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, 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, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis 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 NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

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 NCPC.

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, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de junho 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.: 915597 Nr: 40606-76.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANA PADILHA DE CARVALHO

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

LTDA, MARCO ANTONIO ALMENDRA MEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELLA LEANDRO CURTY DA 

CUNHA - OAB:13801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos do art. 482, Vida CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para fornecer o resumo da 

inicial, encaminhando-a no endereço de email desta 5ª Secretaria Cível: 

cba.5civel@tjmt.jus.br, no prazo de (5) cinco dias, a fim de possibilitar a 

expedição do edital de citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1293085 Nr: 5858-76.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS PIRES DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON COSTA SILVA, TÂMARA SILVA E 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO GUSMÃO - 

OAB:AOB/BA 18.347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO FLORENCIO DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/BA37.882, MARINA SILVA RODRIGUES - 

OAB:OAB/BA 32.767

 Processo nº 5858-76.2018.811.0041

Código 1293085

DESPACHO

Verifico que a parte autora atendeu corretamente o despacho à p. 12.

Assim, designo a audiência para o dia 23/07/2018 às 16:00 horas, com a 

finalidade da oitiva da parte ré TAMARA SILVA E SILVA.

Intime-se a ré para vir depor, sob pena de confissão.

Oficie-se ao Juízo deprecante.

Cuiabá, 18 de junho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 807257 Nr: 13729-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAISA FABIANE NUNES DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, RAFAEL SGARZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 Processo nº 13729-36.2013.811.0041

Código 807257

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Laisa Fabiane Nunes 

da Silva em face de Banco do Brasil S/A. Assim, promovam-se as devidas 

anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se o devedor, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de o devedor ser representado pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação do devedor somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis 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 NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se o devedor 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 NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá 18 de junho 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.: 369590 Nr: 6258-08.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIA PEREIRA, GUIOMAR BENEDITO 

ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos do art. 482, Vida CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para fornecer o resumo da 

inicial, encaminhando-a no endereço de email desta 5ª Secretaria Cível: 

cba.5civel@tjmt.jus.br, no prazo de (5) cinco dias, a fim de possibilitar a 

expedição do edital de citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1131630 Nr: 23700-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOENILSON DA COSTA ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

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

OAB:12903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Processo nº 23700-40.2016.811.0041

Código 1131630

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Joenilson da Costa 

Arruda em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Assim, 

promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do NCPC e tiver sido revéis 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 NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

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 NCPC.

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 NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de junho 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.: 1112307 Nr: 15641-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCADORA SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - CUIABA VII - SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR ARLEI TAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Walter Ferreira Junior - 

OAB:18.002-A, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB: 8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163

 Certifico que decorreu o prazo, sem manifestação pelo executado, para 

cumprimento da obrigação.

Assim, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 455884 Nr: 26897-13.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEPHANY MARIA LIMABATISTA, PEDRO 

AUGUSTO FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13.556 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSÉ GUIMARÃES 

- OAB:6534, VANDIR APOLINÁRIO FILHO - OAB:6053-B

 Certifico que decorreu o prazo, sem manifestação pelo executado, para 

cumprimento da obrigação.

Assim, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 
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http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 905717 Nr: 34040-14.2014.811.0041

 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: MAURICIO CESAR DE ARRUDA SILVA

 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 de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por MAURICIO CESAR DE ARRUDA SILVA em face de TÓKIO 

MARINE BRASIL SEGURADORA S/A.Quanto aos honorários periciais, 

determino o pagamento no importe de 20% em favor do perito, pelos 

trabalhos desenvolvidos, mediante expedição de certidão de crédito, tendo 

em vista a improcedência da ação. Expeça-se a certidão de crédito em 

favor do perito. Devolva o numerário depositado nos autos à Seguradora. 

Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais pelo autor, bem como 

ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 937557 Nr: 53436-74.2014.811.0041

 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: SANDRA FARIAS

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por SANDRA FARIAS em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS.Quanto aos honorários periciais, determino o 

pagamento no importe de 20% em favor do perito, pelos trabalhos 

desenvolvidos, mediante expedição de certidão de crédito, tendo em vista 

a improcedência da ação. Expeça-se a certidão de crédito em favor do 

perito. Devolva o numerário depositado nos autos à Seguradora. 

Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais pelo autor, bem como 

ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 886484 Nr: 20891-48.2014.811.0041

 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: SABINO FATIMO SAMPAIO DE MORAES

 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, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

SABINO FATIMO SAMPAIO DE MORAES em face de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, para condenar esta ao 

pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso.Custas e 

despesas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito 

em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 19 

de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 870529 Nr: 9981-59.2014.811.0041

 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: JM AGRO COMERCIO DE RESIDUOS DE CEVADA LTDA 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR MARCHEZINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA LISANDRA PEREIRA - 

OAB:86.518/RS, MARIA CRISTINA D'AMICO - OAB:57.705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB: 16.638

 Com estas considerações e fundamentos, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, com fundamento nos artigo 485, inciso IV, c/c 

com o artigo 12, § 2º, inc. IV, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do nos termos dos 

artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem eventual pedido de cumprimento 

de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 

19 de junho de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 792012 Nr: 46105-12.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE LOPES DA SILVA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RICARDO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - 

OAB:16872/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAZON SUBTIL RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:9827

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação de fls. 142/148 no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 710411 Nr: 3365-73.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO LUIZ DA ROCHA - 

OAB:20119/PR

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Processo em fase de cumprimento de sentença em que foi noticiado o 

falecimento da exequente.

Por prudência, acolho o pedido da executada de p. 234/235 e designo o 

dia 31 de julho de 2018 às 14:00 horas para a audiência, em que os 

cedentes serão ouvidos.

Intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 385249 Nr: 21017-74.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉRICA AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. BARBOSA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 203078 Nr: 17941-81.2005.811.0041

 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: AROLDO BENEDITO DOS SANTOS, MARIA CECÍLIA 

LIMA DOS SANTOS, AUGUSTA QUINTINA DE FRANÇA, BENEDITO NEVES 

DE FREITAS, BENEDITA SÔNIA DO NASCIMENTO FREITAS, CREUZA 

RODRIGUES DA SILVA, DAVINA CONCEIÇÃO DE FREITAS SILVA, 

HERMELINA OLIVEIRA DOS SANTOS, EDNA SILVA DE LIMA, JONATAS 

MACHADO DE LIMA, GERCINA DA CONCEIÇÃO FREITAS, CASSIMIRO 

RIBEIRO DE MACEDO, JOAMIL SANTOS DE FREITAS, JOANA DE FREITAS 

JORGE, ROBERTO OLIVEIRA LUCIALDO, MÁRIO JORGE, JOÃO JOVENÍLIO 

DE FREITAS, THEREZA AGRIPINA SANTOS DE FREITAS, MARIA JOSEFINA 

DOS SANTOS, ROSA MARIA DOS SANTOS WOLLINGER, ADELAIDE 

LUCIALDO PEIXOTO, EDITH VENEGA COSSO, ELIZETE VENEGA, EMILZA 

VENEGA PARDO, ENILDES VENEGA, FRANCISCO DE ASSIS VENEGA 

FILHO, MARILUCE SILVA VENEGA, REINALDO OLIVEIRA LUCIARDO, 

RELINDA OLIVEIRA LUCIALDO, RENILDES OLIVEIRA LUCIARDO, 

ROSANGELA OLIVEIRA LUCIALDO, PEREIRA MARTINS LUCIALDO, 

ROMEO BENEDITO OLIVEIRA LUCIALDO, MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LEITE, SEBASTIANA TEREZINHA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO FRANCISCO CORREA DE 

FREITAS, ESPOLIO DE JOÃO FRANCISCO CORREA DE FREITAS E 

CATARINA PINTO DE SOUZA, AGOSTINHO CAETANO DE FREITAS, 

WILSON SANTANA SODRE, ANDRÉ CORSINO DE FREITAS, RUTH DE 

CASTRO SODRÉ, ROMEU PINTO DE SOUZA, SEBASTIÃO CALAZAS, 

CONSTANTINO CALAZAS, JOSÉ GREGÓRIO CALAZAS, Dr. Elarmin 

Miranda - OAB/MT 1.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254/MT, Dr. Elarmin Miranda - OAB/MT 1.895 - OAB:, 

ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, VALDEVINO 

FERREIRA DE AMORIM - OAB:640/MT

 Com estas considerações e fundamentos, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, com fundamento nos artigo 485, inciso IV, c/c 

com o artigo 12, § 2º, inc. IV, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, nos termos do nos termos dos artigos 82, §2º e 85, 

§2º, ambos do CPC. Entretanto, sendo estes beneficiários da Justiça 

Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito por 05 (cinco) anos.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P. I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 19 de junho de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 180557 Nr: 2360-80.1992.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLAENGE PLANEJAMENTO ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR BENEDITO DE SIQUEIRA, MARIA DO 

CARMO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS V. V. 

MARCONDES - OAB:3599 B/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIO HONÓRIO DOS SANTOS 

- OAB:2188

 Nos termos da legislação vigente e do art. 482, VI, da CNGC, impulsiono 

os autos, encaminhando intimação à parte autora para que recolha a 

diligência do oficial de justiça, para o devido cumprimento dos mandados 

de imissão na posse, expedidos nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

bem como para quedê prosseguimento no feito, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 943362 Nr: 56488-78.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MOURA DE ARAUJO REYES, LARICIA 

MELHORANÇA REYES, FAAR, NAANAZIA ALVES ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA ARAÚJO DE SOUZA MENEZES - OAB:20237, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 877059 Nr: 14828-07.2014.811.0041

 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: DEYREK MARQUES COSTA, PAULO VITOR MARQUES 

DE MORAES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA, ADEMILSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:15.962/MT

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

OAB:4635/MT, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 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.: 911532 Nr: 37864-78.2014.811.0041

 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: IONICE MEDEIROS DOS SANTOS

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

SERASA-CENTRALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE BANCOS SOCIEDADE 

ANÔNIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, HORÁCIO PERDIZ 

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

OAB:144.766/OAB-SP

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente o pedido da ação declaratória de nulidade de ato 

jurídico c/c com pedido de reparação por danos morais proposta por 

IONICE MEDEIROS DOS SANTOS contra SERASA S/A.Custas e despesas 
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processuais pela autora, 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, como esta é beneficiária da 

Assistência Judiciária Gratuita, 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, 19 

de junho de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 839032 Nr: 43564-69.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN ROCHA DE SOUSA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 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.: 808870 Nr: 15343-76.2013.811.0041

 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: REGINALDO PAPA DE OLIVEIRA ARAUJO

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

DIAS - OAB:9392

 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 de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por REGINALDO PAPA DE OLIVEIRA ARAÚJO em face de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Quanto aos honorários 

periciais, determino o pagamento no importe de 20% em favor do perito, 

pelos trabalhos desenvolvidos, mediante expedição de certidão de crédito, 

tendo em vista a improcedência da ação. Expeça-se a certidão de crédito 

em favor do perito. Custas e despesas processuais pelo autor, bem como 

ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 943657 Nr: 56681-93.2014.811.0041

 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: WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE, GLEYDI 

CRISTIANI SALDANHA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA FELICIANO DE FREITAS, HDI - 

SEGUROS S/A

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

OAB:9998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, IZABEL 

DELMONDES O. CAMPOS - OAB:7394 - MS, Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB:6.611, NELSON ARAUJO FILHO - OAB:3512/MS

 Como se infere dos autos, as correspondências para intimação pessoal 

dos autores foi devolvida (p.308/309). A par disso, defiro o pedido e 

redesigno o dia 11 de setembro de 2018, às 15:00 horas para a audiência 

de instrução, devendo os autores ser intimados por oficial de justiça. Sai a 

ré Fabiana intimada para vir depor, ficando dispensado o depoimento 

pessoal da denunciada. As testemunhas da ré arroladas à p. 163 saem 

intimadas. Saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 800545 Nr: 6969-71.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTURINA DA SILVA MORAES AMERICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY SOLDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI SILVEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1035296 Nr: 39242-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CID DE HOLLEBEN, NELY FRANCISCA 

FERREIRA HOLLEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741, IRIONEI GRITTZ - OAB:10165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 39242-35.2015.811.0041 - Código 1035296

Vistos.

Ante a informação, ainda não confirmada, de que o réu Cid de Holleben 

faleceu (p. 65), intime-se a parte autora para manifestar nos autos no 

prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de junho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 764946 Nr: 17622-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO LOCADORA CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON KRENZLIN BOLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10.228, Rondon Brasil Viegas - OAB:14206-A/MT, RÚBIA VIEGAS 

APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Jorge José Noga Júnior - 

OAB/MT 12.350 - OAB:

 A tentativa de penhora on line via Bacenjud foi infrutifera (doc. anexo), 

razão pela qual realizei busca via Renajud, oportunidade em que nenhum 

veículo foi localizado no CPF do executado.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 853543 Nr: 56214-51.2013.811.0041

 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: VCSS, JOSÉ AMARO DA SILVA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

DIAS - OAB:9392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333
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 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por VANESSA CRISTINA SANTOS SILVA em face de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Quanto aos honorários 

periciais, determino o pagamento no importe de 20% em favor do perito, 

pelos trabalhos desenvolvidos, mediante expedição de certidão de crédito, 

tendo em vista a improcedência da ação. Expeça-se a certidão de crédito 

em favor do perito. Devolva o numerário depositado nos autos à 

Seguradora. Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais pelo 

autor, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No 

entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do 

crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme 

dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 126810 Nr: 14591-56.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR RODRIGUES CARVALHO, ANTÔNIO 

CARLOS KERSTING ROQUE, Antonio Rodrigues de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIA ARAUJO SILVA TEIXEIRA - 

OAB:6.137-A, MARCOS OLIVEIRA SANTOS - OAB:9101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte requerente 

às fls. 173/196 são tempestivos. Em assim sendo, Nos termos da 

legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e 

encaminho intimação à parte requerida para apresentar suas 

contrarrazões aos Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 328136 Nr: 885-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS PARTICIPAÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS TURIBIO SCHUTZE, ROSANGELA 

APARECIDA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263, JÚLIO DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461, 

LEONARDO MAIA MACEDO - OAB:20.000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos encaminhando intimação à parte autora para que manifeste-se 

acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 162 e 164, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 336947 Nr: 7915-19.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO SADDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MIRANDA ROCHA, CACIO 

CORREA CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA REGINA CURSINO FERRAZ 

- OAB:3020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA LIMA MIRANDA 

ROCHA - OAB:8600

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para manifestarem-se em 

prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1142811 Nr: 28604-06.2016.811.0041

 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: JOSE CARLOS PEREIRA BUENO, MARIA DELZIRA 

LUCENA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER JOSÉ CAMPOS MARADEI, VANIA 

DANIELE DE SOUZA BARROS MARADEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PEREIRA BUENO - 

OAB:12707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, fornecer o resumo da inicial no endereço de e-mail desta 5ª 

Secretaria Cível: cba.5civel@tjmt.jus.br, a fim de possibilitar a expedição 

do edital de citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 168837 Nr: 18307-57.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO PINHEIRO ESPÓSITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GREGÓRIO DE MEDEIROS, 

PETRONÍLIA DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972- B/MT, Petronília da Silva Martins - OAB:2.981

 Certifico que os decorreu o prazo do edital de fl. 217, sem qualquer 

manifestação.

Assim, 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 em prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 377114 Nr: 13082-80.2009.811.0041

 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: ONIVALDE DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/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 (quinze) dias, sobre o documento juntado à fl. 489.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 377208 Nr: 13115-70.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO JUAREZ CARNEIRO 

NETO - OAB:16.252

 Certifico que decorreu o prazo da intimação, sem manifestação pelas 

partes acerca do despacho de fl. 569.

Assim sendo, nos termos da legislação vigente e do art. 482, VI, da CNGC, 

impulsiono os autos encaminhando intimação à parte autora para 

manifestar-se em prosseguimento, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1089340 Nr: 5874-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE CRISTINE FREIRE PEDROZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANOMANI CARDOSO ROSA - 

OAB:16774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo, sem manifestação pelo executado, para 

cumprimento da obrigação.

Assim, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para manifestar-se em prosseguimento, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 838805 Nr: 43376-76.2013.811.0041

 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: RENILDA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:6.811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 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.: 1117894 Nr: 17864-86.2016.811.0041

 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: LUCIMAR MOARES ROBERTO

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

 Certifico que a médica Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel designou a 

perícia para o dia 23/07/2018 às 08:00 hs no Hospital Sotrauma a 

realizar-se no endereço Av: Dom Aquino, nº 355 - Centro, Cuiabá - MT. 

Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do art. 482, VI da CNGC , 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar às partes para 

comparecem à pericia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 136492 Nr: 21075-87.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA JIN, BÁDIA LEMES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 334522 Nr: 5015-63.2008.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ GIACOMELLI

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

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação às partes para apresentarem 

manifestação sobre a proposta de honorários periciais, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 763184 Nr: 15750-19.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEWILTON SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAWAGE EMPRESA DE SEGURANÇA E 

VIGILÂNCIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDELISMAR JOSÉ ALVES 

JUNIOR - OAB:23223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELI KUHN - OAB:3913/MT

 Em cumprimento ao despacho de fl. 126, encaminho intimação ao 

advogado RODRIGO POUSO MIRANDA para se manifestar, em 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 952315 Nr: 1117-95.2015.811.0041

 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: ENL ESTÂNCIA NOGUEIRA EVENTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA EPP, MARIO CELSO DE JESUS NOGUEIRA

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

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

OAB:16449/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 137/138, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1093362 Nr: 7677-19.2016.811.0041

 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: JOSEFA DE OLIVEIRA HENRIQUE CAVALARI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERSON HENRIQUE 

CAVALARI - OAB:21.032-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 Processo n° 7677-19.2016.811.0041

Código 1093362

Vistos e etc.

Diante a certidão retro REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

19/03/2018 as 08:30.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2017.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016788-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO BRUNETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INFOBARRA SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON CARLOS LAMBERT OAB - MT0020642A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016788-73.2017.8.11.0041 Vistos e etc. DEFIRO o 

pedido de cancelamento de audiência de ID 10538202 e 10554118 e 

consequentemente CANCELO a audiência de conciliação designada para o 

dia 13/11/2017 as 11:00 perante a Central de Mediação e Conciliação do 

Fórum da Capital. Ciência as partes. Intime-se o réu para que conteste a 

presente ação no prazo legal. Cuiabá, 9 de novembro de 2017 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033443-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MESSIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

proposta por Rafael Messias da Silva contra Embratel TVSAT – 

Telecomunicações (Claro TV), em que o autor pede não só a declaração 

de inexistência da obrigação, mas também a condenação da ré a lhe pagar 

R$ 10.000,00 à título de danos morais. O autor informa que não possui 

condições de arcar com as despesas do processo e requer a concessão 

da justiça gratuita, juntando, para comprovar que faz jus ao benefício, 

extrato previdenciário do ano de 2014 e anteriores, além da declaração de 

hipossuficiência. Com o advento do CPC de 2015, viabilizou-se não só a 

concessão da gratuidade de justiça àqueles, pessoas físicas ou jurídicas, 

que não disponham de recursos suficientes para arcar com as despesas 

do processo, caput do art. 98, como também se implementou a 

possibilidade de concessão para alguns atos do processo, § 5º do mesmo 

artigo, e de parcelamento a ser deferido pelo juízo, § 6º. Com acerto, a 

nova lei adjetiva codificou as regras já existentes na Lei 1060/50, 

ampliando sua abrangência e esmiuçando as hipóteses e condições de 

concessão do benefício, de acordo com o entendimento jurisprudencial 

sedimentado ao longo de anos de aplicação e interpretação da Lei da 

gratuidade. O disposto no art. 99, § 2º, combinado com o novo regramento 

dos §§ 5º e 6º do art. 98 (concessão parcial para determinados atos do 

processo e parcelamento), impôs ao juízo a responsabilidade de aferir 

com maior acuidade a real capacidade econômica da parte para arcar com 

as despesas processuais, evitando a mera aplicação de presunções e 

sua já conhecida consequência, qual seja, deferimento desmedido da 

gratuidade a quem a ela não faz jus e conseguinte ingresso aventureiro de 

demandas pela certeza de não haver custos em caso de insucesso. Para 

apreciação do pedido de gratuidade, para fins de definir pela concessão, 

negação, deferimento parcial para alguns atos ou parcelamento, deverá a 

parte demonstrar documentalmente nos autos sua condição econômica, 

comprovando renda e ganhos, de sorte a amparar o juízo com elementos 

acerca de qual sua efetiva capacidade para litigar sem custos no 

processo, com alguns custos de determinados atos ou suportar o 

parcelamento de despesas. Por oportuno, registro os ensinamentos de 

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.” (destaquei) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA 

DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – 

EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 73526/2013, 

DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 12/02/2014” 

(destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDOS – 

NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que seja possível a concessão do 

benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de 

que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o 

magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar elementos nos autos 

que confirmem a precariedade econômica alegada. AI, 81664/2013, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 02/10/2013, Data da publicação no DJE 10/10/2013. 

(destaquei). In casu, o autor apresentou documentos antigos que não 

comprovam que atualmente não possui condições de custear as 

despesas processuais. Além disso, a relação posta à apreciação é de 

consumo e, de acordo com o valor da causa – R$ 10.000,00 – pode ser 

discutida perante o Juizado Especial, onde não há custas e despesas 

para a parte. Além disso, da inicial já se infere que não se fará necessário 

pericia complexa para decisão meritória. Ou seja, o indeferimento do 

benefício da gratuidade não enseja, no caso concreto, a negativa de 

acesso à Justiça, eis que o autor pode acionar a operadora do plano Claro 

TV perante o Juizado especial. À par destas considerações e nos termos 

do artigo 99, § 2.º, do CPC, INDEFIRO a concessão do benefício da 

gratuidade ao autor. Intime-se para recolher as custas judiciais iniciais em 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cuiabá, 20 de junho 

de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033143-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINO SAMUEL DE PINHO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por dano moral proposta por Laurentino Samuel de Pinho Filho 

contra Telefônica Brasil, em que o autor pede não só a declaração de 

inexistência da obrigação (R$ 315,60), mas também a condenação da ré a 

lhe pagar R$ 10.000,00 à título de danos morais. O autor informa que não 

possui condições de arcar com as despesas do processo e requer a 

concessão da justiça gratuita, juntando, para comprovar que faz jus ao 

benefício, extrato previdenciário do ano de 2014 e anteriores, além da 

declaração de hipossuficiência. Com o advento do CPC de 2015, 

viabilizou-se não só a concessão da gratuidade de justiça àqueles, 

pessoas físicas ou jurídicas, que não disponham de recursos suficientes 

para arcar com as despesas do processo, caput do art. 98, como também 

se implementou a possibilidade de concessão para alguns atos do 

processo, § 5º do mesmo artigo, e de parcelamento a ser deferido pelo 

juízo, § 6º. Com acerto, a nova lei adjetiva codificou as regras já 

existentes na Lei 1060/50, ampliando sua abrangência e esmiuçando as 

hipóteses e condições de concessão do benefício, de acordo com o 

entendimento jurisprudencial sedimentado ao longo de anos de aplicação e 

interpretação da Lei da gratuidade. O disposto no art. 99, § 2º, combinado 

com o novo regramento dos §§ 5º e 6º do art. 98 (concessão parcial para 

determinados atos do processo e parcelamento), impôs ao juízo a 

responsabilidade de aferir com maior acuidade a real capacidade 

econômica da parte para arcar com as despesas processuais, evitando a 

mera aplicação de presunções e sua já conhecida consequência, qual 

seja, deferimento desmedido da gratuidade a quem a ela não faz jus e 

conseguinte ingresso aventureiro de demandas pela certeza de não haver 

custos em caso de insucesso. Para apreciação do pedido de gratuidade, 

para fins de definir pela concessão, negação, deferimento parcial para 

alguns atos ou parcelamento, deverá a parte demonstrar documentalmente 

nos autos sua condição econômica, comprovando renda e ganhos, de 

sorte a amparar o juízo com elementos acerca de qual sua efetiva 

capacidade para litigar sem custos no processo, com alguns custos de 

determinados atos ou suportar o parcelamento de despesas. Por 

oportuno, registro os ensinamentos de 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.” (destaquei) Esse é o 

posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA 

ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA 

SUA CONDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 73526/2013, 

DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 12/02/2014” 

(destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDOS – 

NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que seja possível a concessão do 

benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de 

que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o 

magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar elementos nos autos 

que confirmem a precariedade econômica alegada. AI, 81664/2013, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 02/10/2013, Data da publicação no DJE 10/10/2013. 

(destaquei). In casu, o autor apresentou documentos antigos que não 

comprovam que atualmente não possui condições de custear as 

despesas processuais. Além disso, a relação posta à apreciação é de 

consumo e, de acordo com o valor da causa – R$ 10.000,00 – pode ser 

discutida perante o Juizado Especial, onde não há custas e despesas 

para a parte. Além disso, da inicial já se infere que não se fará necessário 

pericia complexa para decisão meritória. Ou seja, o indeferimento do 

benefício da gratuidade não enseja, no caso concreto, a negativa de 

acesso à Justiça, eis que o autor pode acionar a operadora do plano Claro 

TV perante o Juizado especial. À par destas considerações e nos termos 

do artigo 99, § 2.º, do CPC, INDEFIRO a concessão do benefício da 

gratuidade ao autor. Intime-se para recolher as custas judiciais iniciais em 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cuiabá, 20 de junho 

de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1034244-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE DOROTEA DA SILVA BOAVENTURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034244-36.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Antes de 

analisar os pedidos autorais, DETERMINO seja oficiado a POLITEC-MT para 

que esta fornece cópia da ficha cadastral da autora. Instrua o oficio com 

cópia dos documentos que acompanharam a inicial para facilitar nas 

buscas. Com a resposta, intime-se a autora para sobre eles se manifestar. 

Na sequência, colha-se parecer do Ministério Público. Cuiabá, 20 de junho 

de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1023941-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLA ALVES VIDAL OAB - MT20775/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023941-60.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 

este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 
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fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, o (a) autor(a) 

intimado para comprovar que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, 

deixou transcorrer in albis o prazo, como se faz prova a certidão de ID 

12250334. Posto isto, considerando que o(a) autor(a) não colacionou aos 

autos prova convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Entretanto, oportunizo ao(à) autor(a) o 

parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do 

CPC/15. Assim, poderá o(à) autor(a), no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher as custas e taxas iniciais, em 04 parcelas iguais e sucessivas. 

Conforme informado pelo Departamento de Controle e Arrecadação, na 

Divisão de Arrecadação e Fiscalização - Foro Judicial do TJMT (tel - 

3617-3736/3763), a parte beneficiada pelo parcelamento das custas 

judiciais deverá realizar a emissão das guias de parcelamento, mês a mês 

no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção “Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes” colocando nos respectivos campos os valores 

correspondentes às parcelas devidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e 

não tendo o(a) autor(a) adimplido com a integralidade das custas e taxas 

judiciais e/ou informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de junho de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027701-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR LEITE TANAN DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (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° 1027701-17.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 

este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, o (a) autor(a) 

intimado para comprovar que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, 

deixou transcorrer in albis o prazo, como se faz prova a certidão de ID 

12580913. Posto isto, considerando que o(a) autor(a) não colacionou aos 

autos prova convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Entretanto, oportunizo ao(à) autor(a) o 

parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do 
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CPC/15. Assim, poderá o(à) autor(a), no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher as custas e taxas iniciais, em 04 parcelas iguais e sucessivas. 

Conforme informado pelo Departamento de Controle e Arrecadação, na 

Divisão de Arrecadação e Fiscalização - Foro Judicial do TJMT (tel - 

3617-3736/3763), a parte beneficiada pelo parcelamento das custas 

judiciais deverá realizar a emissão das guias de parcelamento, mês a mês 

no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção “Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes” colocando nos respectivos campos os valores 

correspondentes às parcelas devidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e 

não tendo o(a) autor(a) adimplido com a integralidade das custas e taxas 

judiciais e/ou informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de junho de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022868-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXPET - INDUSTRIA PLASTICA E ENERGIA LTDA. (EXEQUENTE)

PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT0017277A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEWPET EMBALAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

IRANIDES MOREIRA DE MELO (EXECUTADO)

MAURICIO FERNANDES (EXECUTADO)

RODRIGO JOSE DE SOUSA (EXECUTADO)

LUCELY LUIZA DE BASTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022868-53.2017.8.11.0041 Vistos etc. Antes da 

citação da parte executada, a exequente formulou pedido de 

indisponibilidade de ativos financeiros e citação via postal (ID 9968831). 

Decido. A indisponibilidade de ativos financeiros formulada pela exequente 

consiste em arresto de bens que, antes da citação do executada, somente 

se justifica quando há possibilidade de frustração do recebimento do 

crédito na execução. Somente o risco de dano autoriza o juiz a determinar, 

antecipadamente, a apreensão de bens que irão garantir a execução. 

Nesse sentido, colaciono recente decisão do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA 

ENTREGA DE COISA INCERTA – ARRESTO – ILEGITIMIDADE ATIVA – 

REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA – ASSINATURA NO 

ANVERSO DO TÍTULO – PRELIMINAR REPELIDA – DÍVIDA INADIMPLIDA – 

PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA – POSSIBILIDADE DE DANOS AO 

CREDOR – ARRESTO DEFERIDO – GARANTIA DA EXECUÇÃO – DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Comprovado que o título 

exequendo foi emitido em favor do credor é ele quem detém legitimidade 

para o ajuizamento da ação de execução. 2. Consoante o art. 898, §1º, do 

CC para “a validade do aval, dado no anverso do título, é suficiente a 

simples assinatura do avalista”. 3. O deferimento liminar do arresto se 

justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da 

responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução. É 

exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de 

bens que irão servir à segurança da ação principal. (AI 54803/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017). (negritei). No 

entanto, em que pese alegada inadimplência, não há nos autos prova de 

que a executada esteja se desfazendo do patrimônio ou se encontre em 

estado de insolvência que impossibilite o pagamento do débito em 

execução. Portanto, como não demonstrado o perigo de dano potencial 

capaz de autorizar a medida pleiteada, indefiro o pedido de 

indisponibilidade de ativos financeiros. Quanto ao pedido de citação por 

carta, realmente, o art. 247 do CPC/2015, que estabelece hipóteses em 

que a citação não poderá ocorrer pelo correio, não elenca a execução de 

titulo extrajudicial. Logo, diferentemente do CPC/1973, se interpreta ser 

desnecessário a citação por oficial de justiça. Em que pese essa 

interpretação, a citação em execução é um ato complexo, uma vez que 

não só comunica o executado da existência da ação, mas também, caso 

não ocorra o pagamento em três dias, permite atos de constrição coma 

penhora de bens e outros atos que não podem ser praticados por carta. 

Além disso, quando o executado não é encontrado para citação, o Oficial 

de Justiça já deve realizar o arresto de bens (ato este que não pode ser 

realizado pelo carteiro). Todavia, diante do expresso pedido da exequente, 

DEFIRO a citação por carta, mas a carta deve ser enviada exclusivamente 

para fins de citação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de junho de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1028813-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028813-21.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Guiomar 

Barbosa propôs ação de retificação de registro civil requerendo a 

correção do seu nome e do seu genitor em sua certidão de casamento. A 

autora sustenta que ao solicitar uma 2° via de sua certidão de casamento 

junto ao Serviço Notarial e de Registro Civil de Angélica -MS, constou o 

seu sobrenome e o do seu genitor grafado de forma errônea, sendo o 

correto “Barbosa” e não “Barbóza” como constante no novo documento 

emitido. A par disto, requer a retificação de sua certidão de casamento, 

para que conste o seu sobrenome e o do seu genitor de maneira correta, 

ou seja, “Barbosa”. A inicial veio acompanhada de diversos documentos, 

sendo recebida por meio da decisão de ID 9912661. O Ministério Público 

Estadual emitiu parecer favorável à alteração pretendida. (ID 10763095). 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Justificativa para 

alteração da ordem de julgamento O Novo Código de Processo Civil impõe, 

preferencialmente, que os processos sejam julgados de acordo com a 

ordem de cronológica de conclusão. Em que pese este feito tenha vindo 

concluso recentemente para julgamento, a exceção prevista no art.12, 

§2°, VII do CPC, permite a prolação de sentença nesta oportunidade: “Art. 

12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem 

cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão.(...) § 2o 

Estão excluídos da regra do caput:(...) VII - as preferências legais e as 

metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça;” (negritei) A Meta 

01/2018 do CNJ tem por objetivo: “META 1 – Julgar mais processos que os 

distribuídos (Todos os segmentos) Julgar quantidade maior de processos 

de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.”[1] Assim, 

tratando de exceção prevista legalmente, passo a julgar o presente feito. 

Mérito Verifico que no presente caso está notoriamente configurada a 

ocorrência de erro material no ato de lavratura do registro de nascimento 

da autora. O entendimento jurisprudencial é pacífico em permitir alterações 

quando oriundas de erros materiais: RETIFICAÇÃO DE NOME - ERRO 

EVIDENTE NO REGISTRO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

INTELIGÊNCIA DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS - APELAÇÃO NÃO 

PROVIDA. É possível a modificação do nome da pessoa para correção do 

patronímico materno ante evidente erro no registro. (TJ-PR - AC: 809294 

PR Apelação Cível - 0080929-4, Relator: Ronald Schulman, Data de 

Julgamento: 23/11/1999, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2000 

DJ: 5568) (grifei) APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE DATA 

DE NASCIMENTO. CERTIDÃO DE CASAMENTO E DE BATISMO - 

POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DE ERRO - INTELIGÊNCIA DO ART. 109, 

DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS. RECURSO IMPROVIDO. Havendo prova 

apta a afastar a presunção de veracidade do documento público, resta 

patente a possibilidade de retificação da Certidão de Nascimento em que o 

erro foi demonstrado por documento idôneo, a certidão de batismo. (TJ-BA 

- APL: 00007237820078050189 BA 0000723-78.2007.8.05.0189, Data de 

Julgamento: 29/10/2013, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

20/02/2014) APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. 

DIREITO À CORREÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO. ERRO MATERIAL. 

PROVIMENTO DO RECURSO.1. É possível a restauração, suprimento ou 

retificação de assentamento no registro civil em caso de erro material 

praticado no ato do registro, a fim de corrigir erros quanto a dados 

essenciais do interessado, tais como, filiação, data de nascimento e 

naturalidade, garantindo assim a veracidade dos dados de cada pessoa 

no RCPN, nos termos da Lei nº 6.015/73.( Processo: APL 

00014514120098190034 RJ 0001451-41.2009.8.19.0034 Relator(a): DES. 

ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME Julgamento: 05/02/2014 Órgão 

Julgador: DÉCIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL Publicação: 20/03/2014 16:57 )

(grifei) APELAÇÃO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CORREÇÃO 
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DE DATA DE NASCIMENTO. POSSIBILIDADE.1 - Se afirma a autora que a 

data constante de seu assento de nascimento está incorreta e se trouxe 

aos autos certidão de batismo para corroborar sua alegação, nada impede 

a retificação.2 - Recurso improvido. Unanimidade. Processo: AC 89932002 

MA Relator(a): RAIMUNDO FREIRE CUTRIM Julgamento: 31/10/2003 Órgão 

Julgador: PEDREIRAS Com estas considerações e fundamentos, julgo 

procedente o pedido inicial, e determino a retificação da certidão de 

casamento da autora, fazendo constar o seu sobrenome e o do seu 

genitor como “BARBOSA”. Em consequência, extingo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Após a 

fluência do lapso recursal, expeçam-se o competente mandado ao Serviço 

Notarial e de Registro Civil de Angélica -MS, para que sejam realizadas as 

retificações na certidão de nascimento da autora. Custas isentas, eis que 

a autora é beneficiaria da justiça gratuita (ID 9912661). Transitada em 

julgado, arquive-se, com as cautelas de praxe. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 20 

de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito [1] Metas Nacionais estabelecidas pelo CNJ durante o 9º Encontro 

N a c i o n a l  d o  P o d e r  J u d i c i á r i o  e  D i s p o n í v e l  e m : 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/f2ed11abc4b5ddea9

f673dec7fe39335.pdf

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1038302-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDO CAMILO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038302-82.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Carmindo 

Camilo da Silva propôs ação de retificação de registro civil, onde requer a 

correção de sua data de nascimento em sua certidão de casamento. O 

autor sustenta que ao solicitar uma 2° via de sua certidão de casamento 

junto ao Cartório de Notas, Registro Civil e Paz de Acorizal-MT, constou a 

sua data de nascimento grafada de forma errônea, sendo o correto 

“JULHO” e não “FEVEREIRO” como constante no novo documento emitido. 

A par disto, requer a retificação de sua certidão de casamento, para que 

conste a sua data de nascimento de maneira correta, ou seja, “JULHO”. A 

inicial veio acompanhada de diversos documentos, sendo recebida por 

meio da decisão de ID 11287780. O Ministério Público Estadual emitiu 

parecer favorável à alteração pretendida. (ID 11382709). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Justificativa para alteração da ordem de 

julgamento O Código de Processo Civil impõe, preferencialmente, que os 

processos sejam julgados de acordo com a ordem de cronológica de 

conclusão. Em que pese este feito tenha vindo concluso recentemente 

para julgamento, a exceção prevista no art.12, §2°, VII do CPC, permite a 

prolação de sentença nesta oportunidade: “Art. 12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão.(...) § 2o Estão excluídos da regra do 

caput:(...) VII - as preferências legais e as metas estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Justiça;” (negritei) A Meta 01/2018 do CNJ tem por 

objetivo: “META 1 – Julgar mais processos que os distribuídos (Todos os 

segmentos) Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do 

que os distribuídos no ano corrente.”[1] Assim, tratando de exceção 

prevista legalmente, passo a julgar o presente feito. Mérito Verifico que no 

presente caso está notoriamente configurada a ocorrência de erro 

material no ato de lavratura da 2° Via do registro de casamento do autor. O 

entendimento jurisprudencial é pacífico em permitir alterações quando 

oriundas de erros materiais: RETIFICAÇÃO DE NOME - ERRO EVIDENTE NO 

REGISTRO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - INTELIGÊNCIA DA LEI 

DE REGISTROS PUBLICOS - APELAÇÃO NÃO PROVIDA. É possível a 

modificação do nome da pessoa para correção do patronímico materno 

ante evidente erro no registro. (TJ-PR - AC: 809294 PR Apelação Cível - 

0080929-4, Relator: Ronald Schulman, Data de Julgamento: 23/11/1999, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2000 DJ: 5568) (grifei) 

APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE DATA DE NASCIMENTO. 

CERTIDÃO DE CASAMENTO E DE BATISMO - POSSIBILIDADE - 

COMPROVAÇÃO DE ERRO - INTELIGÊNCIA DO ART. 109, DA LEI DE 

REGISTROS PUBLICOS. RECURSO IMPROVIDO. Havendo prova apta a 

afastar a presunção de veracidade do documento público, resta patente a 

possibilidade de retificação da Certidão de Nascimento em que o erro foi 

demonstrado por documento idôneo, a certidão de batismo. (TJ-BA - APL: 

00007237820078050189 BA 0000723-78.2007.8.05.0189, Data de 

Julgamento: 29/10/2013, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

20/02/2014) APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. 

DIREITO À CORREÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO. ERRO MATERIAL. 

PROVIMENTO DO RECURSO.1. É possível a restauração, suprimento ou 

retificação de assentamento no registro civil em caso de erro material 

praticado no ato do registro, a fim de corrigir erros quanto a dados 

essenciais do interessado, tais como, filiação, data de nascimento e 

naturalidade, garantindo assim a veracidade dos dados de cada pessoa 

no RCPN, nos termos da Lei nº 6.015/73.( Processo: APL 

00014514120098190034 RJ 0001451-41.2009.8.19.0034 Relator(a): DES. 

ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME Julgamento: 05/02/2014 Órgão 

Julgador: DÉCIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL Publicação: 20/03/2014 16:57 )

(grifei) APELAÇÃO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CORREÇÃO 

DE DATA DE NASCIMENTO. POSSIBILIDADE.1 - Se afirma a autora que a 

data constante de seu assento de nascimento está incorreta e se trouxe 

aos autos certidão de batismo para corroborar sua alegação, nada impede 

a retificação.2 - Recurso improvido. Unanimidade. Processo: AC 89932002 

MA Relator(a): RAIMUNDO FREIRE CUTRIM Julgamento: 31/10/2003 Órgão 

Julgador: PEDREIRAS Com estas considerações e fundamentos, julgo 

procedente o pedido inicial, e determino a retificação da certidão de 

casamento do autor, fazendo constar a sua data de nascimento como 

sendo “18 de julho de 1957”. Em consequência, extingo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Após a 

fluência do lapso recursal, expeçam-se o competente mandado ao 

Cartório de Notas, Registro Civil e Paz de Acorizal-MT, para que sejam 

realizadas as retificações na certidão de nascimento da autora. Custas 

isentas, eis que defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. 

Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas de praxe. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito [1] Metas Nacionais estabelecidas 

pelo CNJ durante o 9º Encontro Nacional do Poder Judiciário e Disponível 

e m : 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/f2ed11abc4b5ddea9

f673dec7fe39335.pdf

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019020-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. V. FILHO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito no, prazo 05 dias. 20 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1013596-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MOREIRA DE ALMEIDA OAB - SP315073 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito no, prazo 05 dias. 20 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003804-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ALETEIA DE FATIMA NEGRAO MARCELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMAR MUSTAFA FARES (EXECUTADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito no, prazo 05 dias. 20 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1013827-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LA PROVENCE VIE DECORACOES EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA 

EXODUS INSTITUCIONAL (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias. 20 de junho de 

2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1025060-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES DA SILVA BIDOIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO OAB - MT22997/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito no, prazo 05 dias. 20 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015535-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA MENEGAZZO DE BARROS - ME (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias. 20 de junho de 

2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024118-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO AUGUSTO GUARIENTE (AUTOR)

IATU ENGENHARIA CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR)

JOSE ROBERTO SCHMALTZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA ALVES DE CARVALHO (RÉU)

GIZELDA MARIA DE CARVALHO (RÉU)

DANIELA CRISTIANE CARVALHO (RÉU)

JOSANE FATIMA DE CARVALHO GUARIENTE (RÉU)

GISELE APARECIDA DE CARVALHO (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias. 20 de junho de 

2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017048-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O (ADVOGADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO BRATZ (EXECUTADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para comprovar as 

distribuições das cartas precatórias, no prazo 05 dias. 20 de junho de 

2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025371-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA OAB - DF15118 (ADVOGADO)

RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO OAB - DF2221-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EPONINA DIAS DE MOURA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DIAS DE MOURA OAB - 503.104.701-10 (REPRESENTANTE)

ADRIANA DIAS DE MOURA OAB - 015.879.301-37 (REPRESENTANTE)

ROSANGELA DIAS DE MOURA OAB - 020.161.911-39 (REPRESENTANTE)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias. 20 de junho de 

2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1026825-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER BASILIO SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO OAB - MT22997/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito no, prazo 05 dias. 20 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1027674-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONIL MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 
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impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito no, prazo 05 dias. 20 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028211-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE SILVA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito no, prazo 05 dias. 20 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1028484-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito no, prazo 05 dias. 20 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1029483-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON KALISEWSKY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT0018898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito no, prazo 05 dias. 20 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029813-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GONCALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR OAB - MT16832/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito no, prazo 05 dias. 20 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1025928-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON BENEDITO HARDMAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLA ALVES VIDAL OAB - MT20775/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito no, prazo 05 dias. 20 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028140-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO MISCHI CASTIGLIONI OAB - SP274854 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIRON ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre o 

mandado devolvido, no prazo de 05 (cinco) dias. 20 de junho de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036574-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO GETULIO VARGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON BICALHO DO CARMO (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre o 

mandado devolvido, no prazo de 05 (cinco) dias. 20 de junho de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029850-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ALVES FEO GERAGE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE RODRIGUES AMARAL DE MOURA OAB - SP390047 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F.C.PEREIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre o 

mandado devolvido, no prazo de 05 (cinco) dias. 20 de junho de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1031430-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CORREA DA SILVA CARRION (REQUERENTE)

DANIELLI PEREIRA COMPANHONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito no, prazo 05 dias. 20 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016462-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO (AUTOR)

GERALDO SARAGIOTTO (AUTOR)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 66 de 607



Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016462-79.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GERALDO SARAGIOTTO, APARECIDA GONCALVES DA SILVA 

SARAGIOTTO RÉU: BRADESCO SAUDE S/A Vistos etc. Observa-se que a 

parte Autora não identificou todos os documentos junto ao sistema PJE 

conforme estabelece o artigo 13-A da Resolução n. 04/2016/TP, in verbis: 

Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitalizados e anexados às petições 

eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os 

arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. – grifei. O 

Requerente ao anexar os documentos de id n. 13642487 a n. 13642766 

identificou-os como “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17”, 

o que dificulta o exame dos autos digitais. Desse modo, intime-se a parte 

Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

procedendo nova juntada dos referidos documentos, identificando cada 

um deles conforme a norma acima, sob pena de indeferimento da exordial. 

Com a emenda, determino a exclusão do sistema PJE dos supracitados 

documentos (id n. 13642487 a n. 13642766). Além disso, determino que os 

Requerentes emendem a inicial, no mesmo prazo acima fixado, 

manifestando a opção pela realização ou não da audiência de conciliação 

(art. 319, VII, Código de Processo Civil), bem como, identificando seu 

pedido de tutela de urgência com base no Código de Processo Civil em 

vigor (de 2015), sob pena de indeferimento da exordial. Determino, por fim, 

que a parte Requerente comprove que não possui capacidade financeira 

para arcar com as custas e taxas judiciárias, pois os Autores residem em 

condomínio nobre desta Capital e efetuam o pagamento de montante 

considerável a título de plano de saúde, sob pena de indeferimento da 

assistência judiciária gratuita pleiteada. Transcorrido o prazo, certifique o 

necessário e venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010606-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE H.C. MATTOS - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ALVES DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010606-37.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALEXANDRE H.C. MATTOS - ME RÉU: BRUNO ALVES DE SOUZA Vistos 

etc. O Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: Súmula 

481 STJ. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou 

sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os 

encargos processuais. Considerando que a Requerente não trouxe com a 

inicial nenhuma prova neste sentido, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil, determino que a parte Requerente emende sua 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando o preenchimento dos 

pressupostos para deferimento do benefício pretendido, sob pena de 

indeferimento. Caso seja indeferido o benefício, será apreciado o pedido 

de parcelamento das custas e taxas judiciárias. Transcorrido o prazo, 

certifique o necessário e venham os autos conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011174-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO LUIZ DE MIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011174-53.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLAUDOMIRO LUIZ DE MIRA RÉU: TIRANTE CONSTRUTORA E 

CONSULTORIA LTDA Vistos etc. Observa-se que a parte Autora não 

identificou os documentos junto ao sistema PJE conforme estabelece o 

artigo 13-A da Resolução n. 04/2016/TP, in verbis: Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. – grifei. O Requerente ao anexar os documentos que 

acompanham sua inicial identificou-os como “PI – CLAUDOMIRO – DOC. 01 

à 03”, “PI – CLAUDOMIRO – DOC. 05 à 06” e “PI – CLAUDOMIRO – DOC. 

04”, o que dificulta o exame dos autos digitais. Desse modo, intime a parte 

Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

procedendo nova juntada dos documentos que acompanham a inicial, 

identificando cada um deles conforme a norma acima, sob pena de 

indeferimento da exordial. Com a emenda, determino a exclusão do 

sistema PJE dos documentos juntados de forma equivocada com a inicial. 

Após, imediatamente conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010554-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT0016875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO JARDIM FERNANDES (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010554-41.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSE LUIZ DA SILVA RÉU: GERALDO JARDIM FERNANDES Vistos etc. Ao 

ingressar com Ação de Usucapião a parte interessada deverá observar, 

além dos demais requisitos exigidos em Lei, o provimento 56/2007 oriundo 

da Corregedoria Geral Justiça, especificadamente no item 26.11.1 e 

26.11.2, transcrevo-os: 26.11.1. Além dos requisitos genéricos 

constantes do Capítulo 1, Seção 1.1 desta Ordem de Serviço, a petição 

inicial da Ação de Usucapião deverá conter: a) certidão do registro 

imobiliário acerca da existência ou não de proprietário do imóvel; b) nome e 

endereço completo do proprietário com transcrição no registro imobiliário; 

c) planta do imóvel, memorial descritivo e a RT (anotação de 

responsabilidade técnica) do profissional que assina a planta; d) certidão 

do distribuidor acerca da existência ou não de ações possessórias com o 

bem usucapiendo como objeto; e) lista dos confrontantes. 26.11.2. 

Constatada a falta de algum dos requisitos elencados no item anterior, o 

Escrivão certificará e remeterá os autos conclusos. Ademais, a 

Corregedoria Geral de Justiça editou recomendação aos magistrados 
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através do artigo 1º do Provimento 09/2017-CGJ, solicitando que nas 

ações reivindicatórias, possessórias e de usucapião, seja exigido, no 

mínimo, a seguinte documentação: a) Estudo Cadastral fornecido pelo 

Instituto de Terras de Mato Grosso; b) Fluxograma de Cadeia Dominial; c) 

Matrícula do Imóvel a ser usucapido, com respectiva cadeia dominial 

(quando houver); d) Planta georreferenciada do imóvel contendo tabela 

com elementos do perímetro, memorial descritivo e planilha de dados 

cartográficos de acordo com a Norma Técnica de georreferenciamento 

vigente ou a que substituir; e) Mídia Digital contendo os seguintes arquivos 

digitais planta (em formato .dwg ou .dxf, poligonal limpa (em formato dwg 

ou .dxf e .kml ou .kmz), memorial descritivo ( em formato PDF) e planilha de 

dados cartográficos (em formato .ODS); f) ART/CREA. Desta forma, 

intime-se a Requerente para que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de juntar aos autos os documentos acima destacados, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, certifique o 

necessário e venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011150-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. Q. O. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO SANTOS OAB - MT0010799A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011150-25.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VITORIA CANDIDA QUEIROZ OLIVEIRA SANTOS RÉU: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos etc. Determino que a Requerente comprove o recolhimento 

das custas e taxas judiciárias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo, certifique o necessário e 

venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1017073-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT0006911A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017073-32.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GERALDINA DOS SANTOS REQUERIDO: JUNTA 

COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO Vistos etc. Determino a 

imediata redistribuição do presente feito para uma das Varas 

Especializadas em Fazenda Pública desta Comarca, conforme 

endereçamento da inicial. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011619-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SAARA S.A. EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011619-71.2018.8.11.0041. AUTOR: 

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 

RÉU: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SAARA S.A. EM RECUPERACAO 

JUDICIAL Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de id n. 13038485, com 

seus documentos. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 17 de setembro de 2018, às 11:30 horas, a ser 

realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Determino 

que a Requerente comprove o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010788-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

RENIEL DE MAGALHAES TAQUES (AUTOR)

DEOMILDES LEITE DO NASCIMENTO (AUTOR)

MARIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

ZENIR MIDON ROA (AUTOR)

BENJAMIN ROA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775 (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 20 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014579-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PONTUAL MARLETTI OAB - PE21281 (ADVOGADO)

DANIEL NETTO MAIA OAB - PE22640 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA VIVIANE DA SILVA (RÉU)

ANTONIO FRIGIERI FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme preconiza o artigo 321 do CPC, a fim de indicar a 

sua opção pela realização, ou não, de audiência de conciliação ou 

mediação (art. 334 CPC), nos termos do que dispõe o artigo 319, inciso VII, 

do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024088-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L V BORGES - TRANSPORTES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO DE AZEVEDO OLIVEIRA JUNIOR OAB - MG77241 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON HIROSHI KIKUTA (EXECUTADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito no, prazo 05 dias. 20 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 
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Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015644-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA PAULISTA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA PEREIRA FERNANDES OAB - MT0018786A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OUTROS INVASORES/MANIFESTANTES DESCONHECIDOS (RÉU)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CAMINHONEIROS - ABCAM (RÉU)

SINDICATO DOS TRANSP ROD AUTONOMOS DE BENS DO EST DE MT 

(RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que a paralisação dos caminhoneiros já se 

encerrou, fato de saber público e notório, intime-se a parte Autora para 

que informe se deseja prosseguir com a presente ação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Caso desejar o prosseguimento, no mesmo prazo acima 

assinalado, deverá cumprir as determinações contidas na decisão 

proferida em sede de plantão (ID 13530550), bem como, diante da certidão 

de ID 13530680, deverá comprovar nos autos o comprovante da guia de 

recolhimento de custas e despesas processuais, sob pena de 

indeferimento da exordial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012747-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SCARAMUCCI NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Adelina da Guia Ramos Oliveira (REQUERIDO)

JOAO LIBAINO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

NOEMIA SAFIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Ao ingressar com Ação de Usucapião a parte interessada 

deverá observar, além dos demais requisitos exigidos em Lei, o 

provimento 56/2007 oriundo da Corregedoria Geral Justiça, 

especificadamente no item 26.11.1 e 26.11.2, transcrevo-os: 26.11.1. 

Além dos requisitos genéricos constantes do Capítulo 1, Seção 1.1 desta 

Ordem de Serviço, a petição inicial da Ação de Usucapião deverá conter: 

a) certidão do registro imobiliário acerca da existência ou não de 

proprietário do imóvel; b) nome e endereço completo do proprietário com 

transcrição no registro imobiliário; c) planta do imóvel, memorial descritivo 

e a RT (anotação de responsabilidade técnica) do profissional que assina 

a planta; d) certidão do distribuidor acerca da existência ou não de ações 

possessórias com o bem usucapiendo como objeto; e) lista dos 

confrontantes. 26.11.2. Constatada a falta de algum dos requisitos 

elencados no item anterior, o Escrivão certificará e remeterá os autos 

conclusos. Ademais, a Corregedoria Geral de Justiça editou 

recomendação aos magistrados através do artigo 1º do Provimento 

09/2017-CGJ, solicitando que nas ações reivindicatórias, possessórias e 

de usucapião, seja exigido, no mínimo, a seguinte documentação: a) 

Estudo Cadastral fornecido pelo Instituto de Terras de Mato Grosso; b) 

Fluxograma de Cadeia Dominial; c) Matrícula do Imóvel a ser usucapido, 

com respectiva cadeia dominial (quando houver); d) Planta 

georreferenciada do imóvel contendo tabela com elementos do perímetro, 

memorial descritivo e planilha de dados cartográficos de acordo com a 

Norma Técnica de georreferenciamento vigente ou a que substituir; e) 

Mídia Digital contendo os seguintes arquivos digitais planta (em formato 

.dwg ou .dxf, poligonal limpa (em formato dwg ou .dxf e .kml ou .kmz), 

memorial descritivo ( em formato PDF) e planilha de dados cartográficos 

(em formato .ODS); f) ART/CREA. Desta forma, intime-se a parte 

Requerente para que emende a inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim 

de juntar aos autos os documentos acima destacados, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, certifique o necessário e 

venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1013065-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTONIR CABRAL DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA NAVES MAIA (RÉU)

ADARLO ALMEIDA MAIA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Ao ingressar com Ação de Usucapião a parte interessada 

deverá observar, além dos demais requisitos exigidos em Lei, o 

provimento 56/2007 oriundo da Corregedoria Geral Justiça, 

especificadamente no item 26.11.1 e 26.11.2, transcrevo-os: 26.11.1. 

Além dos requisitos genéricos constantes do Capítulo 1, Seção 1.1 desta 

Ordem de Serviço, a petição inicial da Ação de Usucapião deverá conter: 

a) certidão do registro imobiliário acerca da existência ou não de 

proprietário do imóvel; b) nome e endereço completo do proprietário com 

transcrição no registro imobiliário; c) planta do imóvel, memorial descritivo 

e a RT (anotação de responsabilidade técnica) do profissional que assina 

a planta; d) certidão do distribuidor acerca da existência ou não de ações 

possessórias com o bem usucapiendo como objeto; e) lista dos 

confrontantes. 26.11.2. Constatada a falta de algum dos requisitos 

elencados no item anterior, o Escrivão certificará e remeterá os autos 

conclusos. Ademais, a Corregedoria Geral de Justiça editou 

recomendação aos magistrados através do artigo 1º do Provimento 

09/2017-CGJ, solicitando que nas ações reivindicatórias, possessórias e 

de usucapião, seja exigido, no mínimo, a seguinte documentação: a) 

Estudo Cadastral fornecido pelo Instituto de Terras de Mato Grosso; b) 

Fluxograma de Cadeia Dominial; c) Matrícula do Imóvel a ser usucapido, 

com respectiva cadeia dominial (quando houver); d) Planta 

georreferenciada do imóvel contendo tabela com elementos do perímetro, 

memorial descritivo e planilha de dados cartográficos de acordo com a 

Norma Técnica de georreferenciamento vigente ou a que substituir; e) 

Mídia Digital contendo os seguintes arquivos digitais planta (em formato 

.dwg ou .dxf, poligonal limpa (em formato dwg ou .dxf e .kml ou .kmz), 

memorial descritivo ( em formato PDF) e planilha de dados cartográficos 

(em formato .ODS); f) ART/CREA. Desta forma, intime-se a parte 

Requerente para que emende a inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim 

de juntar aos autos os documentos acima destacados, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, certifique o necessário e 

venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031893-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABETH APARECIDA DA SILVA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR LEAL LOUREIRO OAB - MS0013702A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para manifestar-se 

sobre os embargos monitórios, no prazo de 15 (quinze) dias. 20 de junho 

de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001775-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA SELK TEIXEIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES FERNANDEZ OAB - SP155897 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUMAR SANTOS MORAIS EIRELI - ME (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito no, prazo 05 dias. 20 de junho de 2018. Assinado 
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Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012456-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH DANIELLE RAMOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. A parte Autora requer a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

Código de Processo Civil, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso o autor 

não declare renda e/ou possua holerite, deverá apresentar os 03 últimos 

extratos de suas contas bancarias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012595-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIRAN ATAIDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATAN FERREIRA LAMAS (RÉU)

CARMEN CRISTINA DE SIQUEIRA (RÉU)

ADEMILSON MACEDO RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. A parte Autora requer a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

Código de Processo Civil, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso o autor 

não declare renda e/ou possua holerite, deverá apresentar os 03 últimos 

extratos de suas contas bancarias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012998-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Intime-se a parte Requerente para emendar a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos o comprovante da guia de 

recolhimento de custas e despesas processuais, sob pena de 

indeferimento da exordial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014173-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMPIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINE DE MOURA RIBEIRO OAB - MT9274/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. O Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: 

Súmula 481 STJ. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica 

com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar 

com os encargos processuais. Considerando que a Requerente não 

trouxe com a inicial nenhuma prova neste sentido, nos termos do artigo 99, 

§3º, do Código de Processo Civil, determino que a parte Requerente 

emende sua inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando o 

preenchimento dos pressupostos para deferimento do benefício 

pretendido (pagamento de custas ao final), sob pena de indeferimento. 

Transcorrido o prazo, certifique o necessário e venham os autos 

conclusos. Ressalto que a parte Requerente pode optar pelo parcelamento 

das custas, conforme autoriza o §6º, do artigo 98, do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014691-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO IPANEMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENZA DA SILVA MARTINS OAB - MT9636/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLAVO BEHLING (RÉU)

HUARK DOUGLAS CORREIA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. O Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: 

Súmula 481 STJ. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica 

com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar 

com os encargos processuais. Considerando que a Requerente não 

trouxe com a inicial nenhuma prova neste sentido, nos termos do artigo 99, 

§3º, do Código de Processo Civil, determino que a parte Requerente 

emende sua inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando o 

preenchimento dos pressupostos para deferimento do benefício 

pretendido, sob pena de indeferimento. Transcorrido o prazo, certifique o 

necessário e venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006391-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA CRISTINA DA SILVA ROCHA CAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

20 de junho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037184-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA SCHISUCO HIROOKA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN DORADO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito no, prazo 05 dias. 20 de junho de 2018. Assinado 
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Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1015153-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO AUGUSTO TRAMONTIN (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito no, prazo 05 dias. 20 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015766-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGET JOSE GONCALVES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR OAB - 

MT17616/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON RODRIGUES FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015766-43.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JORGET JOSE GONCALVES FERREIRA RÉU: HAMILTON RODRIGUES 

FERREIRA Vistos etc. Determino a imediata redistribuição do presente feito 

para uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta 

Comarca, conforme endereçamento da inicial. Cumpra-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000635-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANALZITA DAS NEVES MULLER (EXECUTADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito no, prazo 05 dias. 20 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002657-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MACHADO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT0010405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo o Cumprimento de Sentença de ID 12664263 e ID 

13330917, retifique a autuação junto ao PJE. Intime a parte Executada 

pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a obrigação de 

fazer estabelecida no acordo firmado entre as partes (ID 11736850). Nos 

termos do artigo 536 c/c artigo 537, ambos do Código de Processo Civil, 

fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de 

descumprimento, até o limite máximo de 10 (dez) dias. Não sendo cumprida 

a obrigação no prazo acima estabelecido, fixo honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação que a parte executada 

deixou de cumprir. Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005235-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAISSAL JORGE CALIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA OAB - MT0020686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO CONCEICAO DE MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a emenda da inicial contida em ID 12856320, bem 

como, seus documentos. Cite-se a parte Executada para pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar no mandado a possibilidade da parte 

Executada opor Embargos à Execução (artigo 914 e 915 do Código de 

Processo Civil). Não se efetivando o pagamento, determino o cumprimento 

do mandado de penhora de bens e avaliação, intimando-se na mesma 

oportunidade a parte Executada (art. 829, §1º, do CPC). Não sendo 

encontrada a parte Executada, dever-se-á arrestar tantos bens quanto se 

façam necessários para garantia da execução, nos termos do artigo 830 

do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa (artigo 827 do Código de Processo 

Civil), sendo reduzido pela metade em caso de pagamento no prazo do 

artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil. O exequente deverá 

comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005277-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a emenda a inicial contido na petição de ID 13086345, 

bem como, seus documentos. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 24 de setembro de 2018, às 12:00 

horas, a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005289-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a emenda a inicial contido na petição de ID 13086599, 

bem como, seus documentos. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 24 de setembro de 2018, às 12:30 

horas, a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 
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que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005335-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a emenda a inicial contido na petição de ID 13086814, 

bem como, seus documentos. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 24 de setembro de 2018, às 08:00 

horas, a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005418-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a emenda a inicial contido na petição de ID 13089600, 

bem como, seus documentos. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 24 de setembro de 2018, às 08:30 

horas, a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005463-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a emenda a inicial contido na petição de ID 13090316, 

bem como, seus documentos. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 24 de setembro de 2018, às 09:00 

horas, a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005486-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a emenda a inicial contido na petição de ID 13091090, 

bem como, seus documentos. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 24 de setembro de 2018, às 09:30 

horas, a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012588-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CEZAR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT0015329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012588-86.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: PEDRO CEZAR FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: GLORIA 

ALICE FERREIRA BERTOLI Vistos etc. Cumpra-se integralmente a decisão 

de id n. 13553597.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006531-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIO FERREIRA MARTINS FARIA FRANCA (AUTOR)

FERNANDA MARIA CICERO DE SA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI OAB - MT18652/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVALDO JORGE DA SILVA (RÉU)

JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Ao ingressar com Ação de Usucapião a parte interessada 

deverá observar, além dos demais requisitos exigidos em Lei, o 

provimento 56/2007 oriundo da Corregedoria Geral Justiça, 

especificadamente no item 26.11.1 e 26.11.2, transcrevo-os: 26.11.1. 

Além dos requisitos genéricos constantes do Capítulo 1, Seção 1.1 desta 

Ordem de Serviço, a petição inicial da Ação de Usucapião deverá conter: 

a) certidão do registro imobiliário acerca da existência ou não de 

proprietário do imóvel; b) nome e endereço completo do proprietário com 

transcrição no registro imobiliário; c) planta do imóvel, memorial descritivo 

e a RT (anotação de responsabilidade técnica) do profissional que assina 

a planta; d) certidão do distribuidor acerca da existência ou não de ações 

possessórias com o bem usucapiendo como objeto; e) lista dos 
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confrontantes. 26.11.2. Constatada a falta de algum dos requisitos 

elencados no item anterior, o Escrivão certificará e remeterá os autos 

conclusos. Ademais, a Corregedoria Geral de Justiça editou 

recomendação aos magistrados através do artigo 1º do Provimento 

09/2017-CGJ, solicitando que nas ações reivindicatórias, possessórias e 

de usucapião, seja exigido, no mínimo, a seguinte documentação: a) 

Estudo Cadastral fornecido pelo Instituto de Terras de Mato Grosso; b) 

Fluxograma de Cadeia Dominial; c) Matrícula do Imóvel a ser usucapido, 

com respectiva cadeia dominial (quando houver); d) Planta 

georreferenciada do imóvel contendo tabela com elementos do perímetro, 

memorial descritivo e planilha de dados cartográficos de acordo com a 

Norma Técnica de georreferenciamento vigente ou a que substituir; e) 

Mídia Digital contendo os seguintes arquivos digitais planta (em formato 

.dwg ou .dxf, poligonal limpa (em formato dwg ou .dxf e .kml ou .kmz), 

memorial descritivo ( em formato PDF) e planilha de dados cartográficos 

(em formato .ODS); f) ART/CREA. Desta forma, intime-se a parte 

Requerente para que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim 

de juntar aos autos os documentos acima destacados, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, certifique o necessário e 

venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009495-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE SOUSA LOBO BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMAR BUSNELLO OAB - MT0012213A (ADVOGADO)

RODRIGO DA COSTA RIBEIRO OAB - MT15386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que a parte Exequente deixou de atender a 

determinação deste juízo no sentido de comprovar sua situação de 

hipossuficiência (certidão de ID 13181680), indefiro o pedido de justiça 

gratuita postulado na inicial. Intime-se a parte Exequente para emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos o comprovante da 

guia de recolhimento de custas e despesas processuais, sob pena de 

indeferimento da exordial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036546-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Remetam-se os autos a Contadoria Judicial para certificar se o 

valor recolhido pela parte Exequente, à título de custas e taxas judiciais, 

corresponde ao valor da causa. Caso seja constatado a necessidade de 

recolhimento de valor complementar, desde já, intime-se a parte Exequente 

para que efetue o pagamento e comprove nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Caso contrário, venham os autos 

conclusos para o prosseguimento do feito com o recebimento da inicial. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012743-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AMUI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya MaranhBagio OAB - MT0008079A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NABIH FARES FARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. A parte Exequente requer a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

Código de Processo Civil, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso o autor 

não declare renda e/ou não possua holerite, deverá apresentar os 03 

últimos extratos de suas contas bancarias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026392-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR PEREIRA OAB - MT20914/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito no, prazo 05 dias. 20 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005008-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE SANTOS GUGELMIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para manifestar-se 

sobre a petição de ID 13601682 e seus documentos, no prazo 05 dias. 20 

de junho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021753-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021753-31.2016.8.11.0041. AUTOR: 

INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos 

etc. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem prejuízo da 

possibilidade do julgamento antecipado da lide. No mesmo prazo acima 

mencionado, as partes deverão apontar as questões de fato e de direito 

que entenderem pertinentes ao julgamento da lide. Na oportunidade as 

partes poderão manifestar interesse na realização de audiência 

conciliatória. Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, 
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após, venham os autos conclusos para apreciação das provas 

pretendidas ou se for o caso, para o julgamento antecipado da lide. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013185-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICROSOFT CORP. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TADEU FERREIRA LISBOA OAB - DF41616 (ADVOGADO)

ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES OAB - DF23604 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO SANTA ROSA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013185-55.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MICROSOFT CORP. RÉU: LABORATORIO SANTA ROSA S.A. Vistos etc. 

Recebo a emenda à inicial, com seus documentos. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 01 de outubro de 

2018, às 11:00 horas, a ser realizada na sala 03 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, 

Código de Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). A parte Requerente deverá comprovar o recolhimento da diligência 

do Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013779-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JACINTHO GALLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES OAB - MT14344/O (ADVOGADO)

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA APARECIDA FLORES QUADROS (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

SERGIO MAURICIO CAPITULA OAB - MT14538/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013779-40.2016.8.11.0041. AUTOR: 

PEDRO JACINTHO GALLI RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT, MARA APARECIDA FLORES QUADROS Vistos etc. Com 

a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015, restou estabelecido 

que é dever do Juiz de ofício ou por requerimento das partes determinar 

as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como 

afastar as provas desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio 

de decisão fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na 

oportunidade, as partes poderão manifestar o interesse na conciliação. 

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000717-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOARES ORIONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO OAB - MT6605/O (ADVOGADO)

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000717-93.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCIANA SOARES ORIONE REQUERIDO: WSM - 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP Vistos etc. Com a 

entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015, restou estabelecido 

que é dever do Juiz de ofício ou por requerimento das partes determinar 

as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como 

afastar as provas desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio 

de decisão fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na 

oportunidade, as partes poderão manifestar o interesse na conciliação. 

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020447-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALENN JUNIOR PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020447-27.2016.8.11.0041. AUTOR: 

ALENN JUNIOR PEREIRA RÉU: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

Vistos etc. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015, 

restou estabelecido que é dever do Juiz de ofício ou por requerimento das 

partes determinar as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do 

feito, bem como afastar as provas desnecessárias e estabelecer as 

necessárias por meio de decisão fundamentada (art. 370, caput e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil). Desse modo, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o 

que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide. Na oportunidade, as partes poderão manifestar o 

interesse na conciliação. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário, após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001423-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE FERNANDES BORGES DA MATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT0009462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAULT DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT0009566A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001423-76.2017.8.11.0041. AUTOR: 

GABRIELLE FERNANDES BORGES DA MATA RÉU: RENAULT DO BRASIL 

S.A Vistos etc. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015, 

restou estabelecido que é dever do Juiz de ofício ou por requerimento das 

partes determinar as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do 

feito, bem como afastar as provas desnecessárias e estabelecer as 

necessárias por meio de decisão fundamentada (art. 370, caput e 
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parágrafo único, do Código de Processo Civil). Desse modo, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o 

que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide. Na oportunidade, as partes poderão manifestar o 

interesse na conciliação. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário, após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022742-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022742-37.2016.8.11.0041. AUTOR: 

SANDRA MARA FERREIRA DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCARD S.A 

Vistos etc. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015, 

restou estabelecido que é dever do Juiz de ofício ou por requerimento das 

partes determinar as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do 

feito, bem como afastar as provas desnecessárias e estabelecer as 

necessárias por meio de decisão fundamentada (art. 370, caput e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil). Desse modo, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o 

que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide. Na oportunidade, as partes poderão manifestar o 

interesse na conciliação. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário, após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004970-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK OAB - SP247302 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004970-27.2017.8.11.0041. AUTOR: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS RÉU: DE CASTRO 

SUPERMERCADO LTDA Vistos etc. Com a entrada em vigor do Código de 

Processo Civil/2015, restou estabelecido que é dever do Juiz de ofício ou 

por requerimento das partes determinar as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as provas 

desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio de decisão 

fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na 

oportunidade, as partes poderão manifestar o interesse na conciliação. 

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022908-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. D. S. D. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Em observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil, bem 

como, diante do contido na petição de ID 13653678, intime-se a parte 

Requerente para que se manifeste no prazo legal. Após, venham os autos 

imediatamente conclusos para decisão. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030953-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 20 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026671-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO CIQUINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO PENOFF DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito no, prazo 05 dias. 20 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008015-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON ANTONIO TROMBIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008015-39.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ALYSSON ANTONIO TROMBIM RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015, restou 

estabelecido que é dever do Juiz de ofício ou por requerimento das partes 

determinar as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, 

bem como afastar as provas desnecessárias e estabelecer as 

necessárias por meio de decisão fundamentada (art. 370, caput e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil). Desse modo, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o 

que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide. Na oportunidade, as partes poderão manifestar o 

interesse na conciliação. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário, após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008015-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON ANTONIO TROMBIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008015-39.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ALYSSON ANTONIO TROMBIM RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015, restou 

estabelecido que é dever do Juiz de ofício ou por requerimento das partes 

determinar as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, 

bem como afastar as provas desnecessárias e estabelecer as 

necessárias por meio de decisão fundamentada (art. 370, caput e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil). Desse modo, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o 

que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide. Na oportunidade, as partes poderão manifestar o 

interesse na conciliação. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário, após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020564-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEVADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

FABIO EDSON NOGUEIRA VAZ (REQUERENTE)

DIEGO DE SOUSA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKE KOSEKI DE CAPUA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AFONSO MANGABEIRA JUNIOR OAB - MT0014857A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020564-18.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: DIEGO DE SOUSA MONTEIRO, FABIO EDSON NOGUEIRA 

VAZ, CEVADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME REQUERIDO: MAIKE 

KOSEKI DE CAPUA Vistos etc. Com a entrada em vigor do Código de 

Processo Civil/2015, restou estabelecido que é dever do Juiz de ofício ou 

por requerimento das partes determinar as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as provas 

desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio de decisão 

fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na 

oportunidade, as partes poderão manifestar o interesse na conciliação. 

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009509-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE DE SOUZA MACHADO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA OAB - MT0017857A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009509-36.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: DARLENE DE SOUZA MACHADO OLIVEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015, restou 

estabelecido que é dever do Juiz de ofício ou por requerimento das partes 

determinar as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, 

bem como afastar as provas desnecessárias e estabelecer as 

necessárias por meio de decisão fundamentada (art. 370, caput e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil). Desse modo, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o 

que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide. Na oportunidade, as partes poderão manifestar o 

interesse na conciliação. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário, após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009197-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GIOVANI NICHELE OAB - MT0007705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009197-60.2017.8.11.0041. AUTOR: 

AGUIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA RÉU: TIM CELULAR S.A. Vistos 

etc. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015, restou 

estabelecido que é dever do Juiz de ofício ou por requerimento das partes 

determinar as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, 

bem como afastar as provas desnecessárias e estabelecer as 

necessárias por meio de decisão fundamentada (art. 370, caput e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil). Desse modo, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o 

que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide. Na oportunidade, as partes poderão manifestar o 

interesse na conciliação. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário, após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010438-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT8948/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FEDERACAO MATOGROSSENSE DE FUTEBOL (REQUERIDO)

ARON DRESCH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010438-69.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO CARLOS OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: 

FEDERACAO MATOGROSSENSE DE FUTEBOL, ARON DRESCH Vistos etc. 

Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015, restou 

estabelecido que é dever do Juiz de ofício ou por requerimento das partes 

determinar as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, 

bem como afastar as provas desnecessárias e estabelecer as 

necessárias por meio de decisão fundamentada (art. 370, caput e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil). Desse modo, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o 

que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide. Na oportunidade, as partes poderão manifestar o 

interesse na conciliação. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário, após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019423-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACE SEGURADORA S.A. (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019423-61.2016.8.11.0041. AUTOR: ACE 

SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. No mesmo 

prazo acima mencionado, as partes deverão apontar as questões de fato 

e de direito que entenderem pertinentes ao julgamento da lide. Havendo ou 

não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham os autos 

conclusos para apreciação das provas pretendidas ou se for o caso, para 

o julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014272-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA FRANCISCA TUFO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014272-17.2016.8.11.0041. AUTOR: 

MONICA FRANCISCA TUFO RÉU: OI S.A Vistos etc. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o que 

pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide. No mesmo prazo acima mencionado, as partes deverão 

apontar as questões de fato e de direito que entenderem pertinentes ao 

julgamento da lide. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário, após, venham os autos conclusos para apreciação das 

provas pretendidas ou se for o caso, para o julgamento antecipado da lide. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008509-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

KEILE COSTA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N C IMOVEIS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO)

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008509-98.2017.8.11.0041. AUTOR: 

KEILE COSTA PEREIRA, JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA RÉU: N C 

IMOVEIS LTDA Vistos etc. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. No mesmo 

prazo acima mencionado, as partes deverão apontar as questões de fato 

e de direito que entenderem pertinentes ao julgamento da lide. Havendo ou 

não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham os autos 

conclusos para apreciação das provas pretendidas ou se for o caso, para 

o julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011773-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA OAB - MT0016466A-O 

(ADVOGADO)

DAYANE PANIAGO VELASCO OAB - MT0017135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011773-26.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS RÉU: AGUAS CUIABA S.A Vistos 

etc. Certifique se a contestação foi apresentada tempestivamente. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem 

as provas e o que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do 

julgamento antecipado da lide. No mesmo prazo acima mencionado, as 

partes deverão apontar as questões de fato e de direito que entenderem 

pertinentes ao julgamento da lide. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário, após, venham os autos conclusos para 

apreciação das provas pretendidas ou se for o caso, para o julgamento 

antecipado da lide. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1021556-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA MATSUMOTO RECH OAB - SP315093 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARILSON COSTA DE ARRUDA (RÉU)

FARES HAMED ABOUZEID FARES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS OAB - SP195684 (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021556-42.2017.8.11.0041. AUTOR: 

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME RÉU: 

ARILSON COSTA DE ARRUDA, FARES HAMED ABOUZEID FARES Vistos 

etc. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem prejuízo da 

possibilidade do julgamento antecipado da lide. No mesmo prazo acima 

mencionado, as partes deverão apontar as questões de fato e de direito 

que entenderem pertinentes ao julgamento da lide. Havendo ou não 

manifestação, certifique-se o necessário, após, venham os autos 

conclusos para apreciação das provas pretendidas ou se for o caso, para 

o julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009934-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO COSTA ALCARAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE OAB - MT0013821A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - SP325150 

(ADVOGADO)

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654 (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009934-63.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DIOGO COSTA ALCARAZ RÉU: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, 

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. Vistos etc. Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o 

que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide. No mesmo prazo acima mencionado, as partes deverão 

apontar as questões de fato e de direito que entenderem pertinentes ao 

julgamento da lide. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário, após, venham os autos conclusos para apreciação das 

provas pretendidas ou se for o caso, para o julgamento antecipado da lide. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004244-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MARIA DA CONCEICAO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004244-53.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CREUZA MARIA DA CONCEICAO RÉU: AGUAS CUIABA S.A Vistos etc. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem 

as provas e o que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do 

julgamento antecipado da lide. No mesmo prazo acima mencionado, as 

partes deverão apontar as questões de fato e de direito que entenderem 

pertinentes ao julgamento da lide. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário, após, venham os autos conclusos para 

apreciação das provas pretendidas ou se for o caso, para o julgamento 

antecipado da lide. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006354-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON ABREU VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006354-25.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: WALISON ABREU VIEIRA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. No mesmo 

prazo acima mencionado, as partes deverão apontar as questões de fato 

e de direito que entenderem pertinentes ao julgamento da lide. Havendo ou 

não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham os autos 

conclusos para apreciação das provas pretendidas ou se for o caso, para 

o julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012680-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FRANCO OAB - MT14743/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012680-98.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: TEREZA FERNANDES DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Intimem-se 

as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as provas e 

o que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide. No mesmo prazo acima mencionado, as partes deverão 

apontar as questões de fato e de direito que entenderem pertinentes ao 

julgamento da lide. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário, após, venham os autos conclusos para apreciação das 

provas pretendidas ou se for o caso, para o julgamento antecipado da lide. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009472-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORISIA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009472-09.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ORISIA MARTINS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Intimem-se as partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o que 

pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide. No mesmo prazo acima mencionado, as partes deverão 

apontar as questões de fato e de direito que entenderem pertinentes ao 

julgamento da lide. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário, após, venham os autos conclusos para apreciação das 

provas pretendidas ou se for o caso, para o julgamento antecipado da lide. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009785-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009785-67.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARMEM NEVES DA SILVA REQUERIDO: AGUAS CUIABA 

S.A Vistos etc. Retifique-se junto ao sistema PJE o valor dado à causa, 

observando o mencionado na inicial. Intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem 

comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. 

No mesmo prazo acima mencionado, as partes deverão apontar as 

questões de fato e de direito que entenderem pertinentes ao julgamento da 

lide. Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, 

venham os autos conclusos para apreciação das provas pretendidas ou 

se for o caso, para o julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. 

Intimem-se.
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Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1012618-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012618-58.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING RÉU: SAN REMO COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME Vistos etc. Deixo de apreciar, por ora, o pedido de id 

n. 11315793, pois o pedido de despejo em sede de tutela de urgência foi 

indeferido por este Juízo (id n. 7274118). Saliento, no entanto, que o fato 

da Requerida estar em recuperação judicial será matéria de apreciação no 

momento da prolação da sentença, em razão de, por ora, inexistir qualquer 

prejuízo, haja vista que houve indeferimento da medida de urgência. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem 

as provas e o que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do 

julgamento antecipado da lide. No mesmo prazo acima mencionado, as 

partes deverão apontar as questões de fato e de direito que entenderem 

pertinentes ao julgamento da lide. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário, após, venham os autos conclusos para 

apreciação das provas pretendidas ou se for o caso, para o julgamento 

antecipado da lide. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1024345-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ED FERREIRA DE LARA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANA DOS SANTOS NOGUEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSCELINO LUIZ RODRIGUES NETO OAB - MT4340/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024345-14.2017.8.11.0041. AUTOR: ED 

FERREIRA DE LARA PINTO RÉU: MARCIANA DOS SANTOS NOGUEIRA 

Vistos etc. Para se evitar futuras alegações de cerceamento de defesa, 

intime-se a Requerida para tomar ciência dos documentos juntados com a 

manifestação de id n. 11538535. Além disso, intimem-se as partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o que 

pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide. No mesmo prazo acima mencionado, as partes deverão 

apontar as questões de fato e de direito que entenderem pertinentes ao 

julgamento da lide. Na oportunidade as partes poderão manifestar 

interesse na realização de audiência conciliatória. Havendo ou não 

manifestação, certifique-se o necessário, após, venham os autos 

conclusos para apreciação das provas pretendidas ou se for o caso, para 

o julgamento antecipado da lide. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011174-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE SOUZA PAULINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marlene Ferreira de Aguiar César OAB - MT15908/O (ADVOGADO)

JOSLAINE SANTOS DE SOUZA OAB - MT8597/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA (RÉU)

MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT0007650A-B (ADVOGADO)

PEDRO OVELAR OAB - MT0006270A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011174-87.2017.8.11.0041. AUTOR: 

GABRIEL DE SOUZA PAULINO RÉU: MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA, 

HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA Vistos etc. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem 

comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. 

No mesmo prazo acima mencionado, as partes deverão apontar as 

questões de fato e de direito que entenderem pertinentes ao julgamento da 

lide. Na oportunidade as partes poderão manifestar interesse na 

realização de audiência conciliatória. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário, após, venham os autos conclusos para 

apreciação das provas pretendidas ou se for o caso, para o julgamento 

antecipado da lide. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009825-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009825-49.2017.8.11.0041. AUTOR: 

SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUZA RÉU: SICREDI CENTRO NORTE 

Vistos etc. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem prejuízo da 

possibilidade do julgamento antecipado da lide. No mesmo prazo acima 

mencionado, as partes deverão apontar as questões de fato e de direito 

que entenderem pertinentes ao julgamento da lide. Na oportunidade as 

partes poderão manifestar interesse na realização de audiência 

conciliatória. Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, 

após, venham os autos conclusos para apreciação das provas 

pretendidas ou se for o caso, para o julgamento antecipado da lide. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020419-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Inicialmente, recebo a emenda a inicial contida em ID 8751599, 

bem como, seus documentos, por consequência, determino a exclusão 

dos documentos de ID 8349524 à ID 8351332. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 de setembro 

de 2018, às 12:30 horas, a ser realizada na sala 02 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Quanto ao pedido de ingresso na presente ação, na 

condição de assistente litisconsorcial, formulado por Rodrigo Mischiatti, 

conforme petição contida em ID 10109833, entendo que o pleito merece 

acolhimento, vejamos. O pedido de ingresso deve ser analisado sob a 

ótica do artigo 124 do Código de Processo Civil que estabelece, in verbis: 

“Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente 
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sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário 

do assistido.” Como visto, para a parte ser admitida como litisconsorte da 

parte principal deve haver comprovação de um interesse na relação 

jurídica discutida nos autos, no caso, o pretenso assistente litisconsorcial 

alega já ter sido sócio de sociedade advocatícia em conjunto com a Autora 

da presente ação, que teria, à época, firmado contrato de prestação de 

serviços com o Banco do Brasil S/A, ora Requerido. Dito isso, observo 

que o documento de ID 10109837 demonstra a cisão (rompimento) da 

sociedade de advogados que era constituída pelo peticionante e pelo 

Requerente, com a denominação “Faeda e Mischiatti Advogados 

Associados”. Ademais, no supracitado documento verifico que as partes 

estabeleceram, além de outras questões, a separação da clientela da 

sociedade rescindida, bem como, a forma de rateio dos honorários 

advocatícios aos processos e contratos em andamento, nas seguintes 

disposições: “DOS CLIENTES Os processos já terceirizados a sociedade 

cindida pelo BANCO DO BRASIL S/A, tanto autor como réu, serão 

administrados, a partir desta data, por FAEDA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S, e os já terceirizados para pessoa física Rodrigo 

Mischiatti, serão por este administrados, também a partir desta data. Os 

honorários relativos aos processos já terceirizados pelo BANCO DO 

BRAS IL S .A. (banco autor), tanto os que serão administrados pela 

sociedade cindida, como os que serão administrados por Rodrigo 

Mischiatti (pessoa física) em virtude da presente cisão, serão rateados em 

50% para cada parte, depois de subtraído o percentual de honorários 

devidos a ASABB e eventuais despesas relativas ao processo, quando 

for o caso. Ressalvando-se que a conta de manutenção e a remuneração 

por fase (adiantamento) pertencerá ao administrador do processo. (...).” 

(Sic – ID 10109837). (Destaquei) Logo, o feito objeto da pretensão da 

presente ação refere-se a prestação de serviços advocatícios na Ação 

de Execução número 5095-69.2007.8.11.0041, código 67586, em tramite 

ou que tramitou perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, 

época em que o peticionante participava da sociedade advocatícia em 

conjunto com o Requerente. Portanto, o referido feito já havia sido 

terceirizado, de modo que, os eventuais honorários advocatícios a ser 

apurado na presente demanda deve rateado na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada, entre a Requerente e o peticionante, nos 

termos do disposto na cisão acima transcrita (parte destacada). Em assim 

sendo, acolho o pedido de assistência litisconsorcial de Rodrigo Mischiatti, 

nos termos do artigo 124 do Código de Processo Civil, por consequência, 

proceda a inclusão da referida parte no polo ativo da ação, após, intime-se 

da presente. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022486-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

CONTAPLUS CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERICLES RENATO CAMPOS DOS SANTOS OAB - MT0016617A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINIO SISTEMAS LTDA (REQUERIDO)

J. DREL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO OTAVIO GONCHO OAB - SC15406 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022486-94.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONTAPLUS CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA - ME, 

NAYANE PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: DOMINIO SISTEMAS LTDA, J. 

DREL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - EPP Vistos etc. Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o 

que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide. No mesmo prazo acima mencionado, as partes deverão 

apontar as questões de fato e de direito que entenderem pertinentes ao 

julgamento da lide. Na oportunidade as partes poderão manifestar 

interesse na realização de audiência conciliatória. Havendo ou não 

manifestação, certifique-se o necessário, após, venham os autos 

conclusos para apreciação das provas pretendidas ou se for o caso, para 

o julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002092-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002092-32.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LIBERTY SEGUROS S/A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Intimem-se as partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. No mesmo 

prazo acima mencionado, as partes deverão apontar as questões de fato 

e de direito que entenderem pertinentes ao julgamento da lide. Na 

oportunidade as partes poderão manifestar interesse na realização de 

audiência conciliatória. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário, após, venham os autos conclusos para apreciação das 

provas pretendidas ou se for o caso, para o julgamento antecipado da lide. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031216-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE OLIVEIRA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C A E P E - CENTRO AMAZONICO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 

LTDA - EPP (RÉU)

EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA (RÉU)

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI (RÉU)

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARLES PAMPLONA ZIMMERMANN OAB - SC0008685A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031216-60.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARLENE OLIVEIRA DE MORAES RÉU: C A E P E - CENTRO AMAZONICO 

DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA - EPP, EDUCON-SOCIEDADE DE 

EDUCACAO CONTINUADA LTDA, SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL 

DA LAPA S/A, FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI Vistos 

etc. Redesigno audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 01 de outubro de 2018, às 10:30 horas, a ser 

realizada na sala 03 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. A 

parte Requerente e a Requerida Fundação Universidade do Vale do Itajaí 

serão intimados através de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código 

de Processo Civil). Citem-se as demais Requeridas na forma pretendida (id 

n. 13028242), com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Salienta-se que a ausência injustificada de qualquer das partes poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intimem-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 316861 Nr: 20375-72.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNA REGINA PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO VILMO SGUAREZÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 
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OAB:17.613/MT, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - OAB:4939, DYOGO 

COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, EMANUELA MARQUES 

ECHEVERRIA FABRINI - OAB:6896/MT, MARINA COSTA MARQUES 

MUNHOZ - OAB:10485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Sanado o vício, consistente na ausência de planilha do saldo exequendo, 

defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, nos termos dos artigos 

835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil, conforme 

requerido.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inexistindo manifestação do Exequente, o intime pessoalmente para que 

promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpram-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 954172 Nr: 2152-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDER JUNIOR FREITAS DE 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:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, nos termos dos artigos 

835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil, conforme 

requerido.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inexistindo manifestação do Exequente, o intime pessoalmente para que 

promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpram-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 229895 Nr: 36833-38.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSÃO JURE FERREIRA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIANO ARTHUR FREDERICH & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES 

- OAB:9372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GORGONE 

- OAB:136.221 - RJ

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, nos termos dos artigos 

835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil, conforme 

requerido.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inexistindo manifestação do Exequente, o intime pessoalmente para que 

promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpram-se. Intimem-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 762499 Nr: 15028-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM9 TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF

 Diante do exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios de fls. 

225/228, haja vista a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão de fls. 221/222.No mais, defiro o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, conforme requerido em fl. 261, nos termos dos artigos 

835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.Restando frutífero 

o bloqueio de valores, transfira-se de imediato para a Conta Única, 

desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

CPC.Do bloqueio ou restando infrutífero o mesmo, manifeste o exequente 

no prazo de 05 (cinco) dias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 412604 Nr: 1943-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHIMIDEL & ASSOCIADOS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA INÊS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 Vistos etc.

Restando infrutífero o bloqueio de valores, defiro a busca de bens junto ao 

Sistema RENAJUD, que caso positiva servirá o respectivo extrato de termo 

de penhora.

Defiro a busca das declarações de imposto de renda da parte Executada 

junto à receita federal, que será realizada via sistema Infojud. Diante da 

natureza sigilosa dos documentos, determino sejam arquivados em pasta 

específica nesta Secretaria.

 Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Sendo positiva a penhora de bens via sistema Renajud, intime-se a parte 

Executada para ciência e, querendo, impugnar a penhora.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1063039 Nr: 52367-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA LUNA CAVALCANTI PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CEOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARIANA ZACARKIM BARÃO - 

OAB:14955/MT

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

OAB:3213, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - OAB:6950/MT, KAMILA 

MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16.962/MT

 Vistos etc.

Eliana Luna Cavalcanti Pinto ajuizou a presente Ação de Despejo em face 

de Edson Ceolin, ambos qualificados e representados nos autos.

As partes informam que celebraram acordo, pugnam pela sua 

homologação e suspensão do processo, para posterior extinção do 

processo.

Relatado o necessário.

Decido.

Observo que o acordo firmado entre as partes de fls. 83/84 versam sobre 

direitos disponíveis, de modo que o homologo por sentença para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos.

No que se refere ao pedido suspensão do processo, observo que 

desnecessário o seu deferimento, em razão da força executiva que o 
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acordo homologado possui, podendo as partes a qualquer tempo se 

manifestar quanto ao seu descumprimento.

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.

Transitado em julgado a presente, arquivem-se os autos mediante as 

baixas e cautelas de estilo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 832021 Nr: 37634-70.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTA 

BM/MT E MS, JOÃO CÉSAR FADUL, HILDO CASTRO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251/MT, JOÃO CÉSAR FADUL - OAB:4541-B, MARIA APARECIDA 

LOURO TEIXEIRA - OAB:22735/O

 Delimito as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

fixando o ponto controvertido em: a) Se as assinaturas do Requerente, 

opostas nos documentos de fls. 87/88, foram firmadas antes da 

impressão do texto. Intimem-se as partes para os fins que estabelece o 

artigo 357, §1º e §2º, do Código de Processo Civil, caso queiram. Em 

assim sendo, para elucidar a questão controvertida acima, por ora, defiro 

tão somente o pedido de produção de prova pericial grafotécnica. Nomeio 

como perito judicial a empresa Forense LAB, na pessoa de seu 

responsável técnico, com endereço comercial na Avenida Dr. Hélio 

Ribeiro, n. 525, Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate, sala 

1405, bairro Alvorada, CEP 78048-250, que poderá ser intimada via e-mail: 

contato@forenselab.com ou telefone (65) 98112-2338, para manifestar, 

no prazo de 10 (dez) dias, concordância da nomeação, bem como, no 

recebimento dos honorários pericias ao final da lide pela parte vencida. 

Caso seja o Requerente, a importância será paga pelo Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de acordo com tabela respectiva. Fixo o prazo de 30 

(trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da realização da 

perícia (art. 465, caput, do Código de Processo Civil). Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem assistentes técnicos e 

apresentem os quesitos. Transcorrido o prazo das partes, intime-se o 

Perito nomeado para designar data e hora para a realização da perícia. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos. Do laudo, às 

partes. Consigno que após a produção da prova pericial, este juízo 

analisará o pedido de provas consistente no depoimento pessoal das 

partes e na produção de prova testemunhal, caso entender que seja 

necessário para solução da lide. Por fim, destaco que o presente feito 

esta inserido na Meta 02 do Conselho nacional de Justiça – CNJ, portanto, 

possui prioridade em sua tramitação e no cumprimento dos atos 

processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 770185 Nr: 23186-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIDES SANTIM, BENONI SUBTIL DE OLIVEIRA

 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: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Vistos etc.

Em observância a orientação do Superior Tribunal de Justiça, bem como, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme ofício que segue em 

anexo a esta decisão, determino a suspensão do presente feito até 

ulterior deliberação.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1063709 Nr: 52627-50.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONNY WANDERSON SENA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA LOPES LTDA, VERO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEINY LETICIA DA CRUZ - 

OAB:22.051/MT, IVANETE FATIMA DO AMARAL - OAB:OAB/MT 11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546, UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - OAB:160493

 Vistos etc.

 Observa-se a existência de matérias discutidas no presente feito 

abrangendo Recursos Especiais ajuizados perante o Superior Tribunal de 

Justiça, estando pendente de julgamento junto a referida Corte o Recurso 

Especial nº. 1.498.484/DF e do Recurso Especial nº. 1.635.428/SC, os 

quais discutem a seguinte tese controvertida (tema 970):

“Definir acerca da possibilidade ou não de cumulação da indenização por 

lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do 

vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto 

de contrato ou promessa de compra e venda.”

 As matérias discutidas acima estão sendo processadas na forma de 

recurso repetitivo, nos termos do art. 1036 do Código de Processo Civil.

 Ademais, o Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento de 

todos os processos pendentes em todo o país que há discussão acerca 

das matérias transcritas acima (nos termos do artigo 1037, II, do Código de 

Processo Civil), como é o caso da presente ação.

 Diante do exposto, determino a suspensão do presente feito até o 

julgamento final pelo Superior Tribunal de Justiça dos Recursos Especiais 

nº. 1.498.484/DF e nº. 1.635.428/SC (tema 970).

Com a notícia de julgamento do referido tema pelo Superior Tribunal de 

Justiça, venham os autos conclusos para análise das provas que as 

partes pretendem produzir ou, se for o caso, para o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 816329 Nr: 22775-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - IUNI EDUCACIONAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN 

- OAB:16.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16.962/MT

 Vistos etc.

Observa-se da sentença de fls. 140/verso que a parte sucumbente foi a 

autora e não a empresa Requerida. Em assim sendo, retifique-se o polo 

passivo do presente Cumprimento de Sentença, para constar como 

Executados Julianna Grego Barbosa de Almeida e Adauton Cesar de 

Almeida.

Após, cumpra-se conforme a decisão de fl. 147, intimando a parte 

Executada na pessoa de seu advogado para efetuar o pagamento da 

obrigação, no prazo legal.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1073166 Nr: 56711-94.2015.811.0041

 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: ROSANGELA DA CRUZ BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO 

- OAB:OAB/MT 17992-O, MIRON FERNANDES DIAS - OAB:10.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 
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DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Vistos etc.

Para recebimento do pedido de cumprimento de sentença, determino que a 

parte Requerente colacione aos autos a memória de cálculo atualizada e 

discriminada do saldo exequendo.

Inexistindo manifestação no prazo legal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1075954 Nr: 57940-89.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALVA DE ARAUJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:OAB/MT 13.333

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará judicial em favor da parte Requerente para 

levantamento da importância depositada à fl. 76, conforme requerido em fl. 

84verso, mediante o decurso de prazo recursal da presente.

Recebo a petição de fl. 84/verso como cumprimento de sentença do valor 

restante da condenação. Anote junto à autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu patrono para que efetue o 

pagamento da obrigação remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, sobre o 

restante (artigo 523, §2º, do Código de Processo Civil), iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 893757 Nr: 25740-63.2014.811.0041

 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: AMAGGI INTERNATIONAL LTD, AMAGGI EXPORTAÇÃO 

E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA CANTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA CAROLINA VOLLET 

CUNHA - OAB:OAB/MT 9.233/B, JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT, MONICA 

VALERIA CORDEIRO LIMA - OAB:8.918-B/MT, SAMUEL ERNY 

CHRISTOFOLLI PARISENTI - OAB:18.382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE LORENA 

MIGLIORINI LOIK - OAB:33367

 Assim sendo, tendo o suposto pagamento indevido sido realizado em 

17/06/2009 e a ação ajuizada em 05/06/2014, não há o que se falar na 

alegada prescrição, logo, afasto a prejudicial de mérito. Inexistindo 

preliminar ou prejudicial de mérito a ser apreciada, bem como, sendo 

legitimas as partes e estando estas legalmente representadas, dou o feito 

por saneado. Delimito as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, fixando os pontos controvertidos na: a) Existência ou 

não de relação jurídica entre as partes; e, b) Existência ou não do 

pagamento indevido noticiado nos autos. Intimem-se as partes para os fins 

que estabelece o artigo 357, §1º e §2º, do Código de Processo Civil, caso 

queiram. Em assim sendo, para elucidar as questões controvertidas, defiro 

a produção de prova testemunhal, conforme pleiteado por ambas as 

partes (fl. 103 e fls. 111/112). Designo audiência de instrução, debates e 

julgamento para o dia 13 de novembro de 2018, às 14h30min. Intimem-se 

as partes. 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 as testemunhas da solenidade, nos termos 

do artigo 455 do mesmo diploma processual. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1082465 Nr: 2702-51.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIFICAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA - ME,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS LOPES - 

OAB:6622

 Vistos etc.

Observa-se dos autos que as partes não arrolaram testemunhas 

tempestivamente, restando configurada preclusão quanto a prova 

testemunhal.

 Além disso, verifico que a Requerente pugnou pelo julgamento antecipado 

da lide e a Requerida se limitou a requerer, no momento oportuno, o 

depoimento pessoal da Requerente, o que nada ajudará para solução da 

controvérsia.

Em assim sendo, entendo ser desnecessária a realização da audiência de 

instrução e julgamento redesignada para o dia 14 de fevereiro de 2019.

Portanto, cancelo a realização da referida audiência instrutória.

A fim de se evitar futuras alegações de cerceamento de defesa, 

determino que a Requerente se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca dos documentos juntados em fls. 133/135.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1065449 Nr: 53401-80.2015.811.0041

 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: KDMDS, CRISTIANE KEITY MEDEIROS DA SILVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:17574/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

noticia o pagamento da dívida e a parte Exequente manifesta concordância 

com o montante depositado, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Requerente para liberação da importância 

depositada em fl. 132, conforme requerido à fl. 134.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1310870 Nr: 11088-02.2018.811.0041

 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: ROSA MARIA MORCELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA VERONICA MORCELI 

RODRIGUES - OAB:21.188/MT, ELISANGELA GONÇALVES DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:12954/MT, FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:16.751/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA APARECIDA 

PEREIRA DA SILVA - OAB:7108-A MT, SORAIA SANTOS DA SILVA - 

OAB:8347-B - MS
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 Vistos etc.

Certifique o apensamento dos presentes Embargos à ação de cód. 38560.

Defiro a prioridade na tramitação do presente feito, nos termos do artigo 

1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. Identifique os autos conforme 

determina a C. N. G. C.

Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada pela Embargante, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Observo da vasta documentação trazida com a inicial que a Embargante 

logrou êxito em comprovar, ao menos neste momento processual, a 

qualidade de terceiro e prova sumária de sua posse no imóvel objeto da 

lide nos autos em apenso (cód. 38560), desde o ano de 2012, conforme 

se vê especialmente em fls. 13/15 e fls. 23/94, cumprindo com o que 

determina o artigo 677, caput, do Código de Processo Civil.

Além disso, eventual despejo da Embargante poderá causar prejuízos 

irreparáveis, ainda mais quando resta pendente de esclarecimentos sobre 

a propriedade do bem pela Embargante, haja vista a existência de Ação 

Civil Pública em que se discute quem de fato seria detentor do crédito 

relativo ao imóvel em questão, fato este inclusive noticiado pela própria 

Exequente, ora Embargante, na ação em apenso (fls. 129/138).

Diante do exposto, suspendo as medidas constritivas realizadas na Ação 

em apenso sobre o bem litigioso objeto do presente feito e, por 

consequência, determino a manutenção da posse da Embargante, nos 

termos do artigo 678, do Código de Processo Civil.

 Recolha-se imediatamente o mandado de reintegração de posse nos 

autos do processo n. 1999/9448 (cód. 38560), em apenso.

Translade cópia da presente para o processo acima citado.

Cite-se o Embargado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 679 do Código de Processo Civil), consignando-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor.

Vindo ou não resposta da Embargada, abra-se vistas à Embargante para 

manifestar-se.

Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 943897 Nr: 56809-16.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON FERREIRA DIAS

 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

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

noticia o pagamento da dívida e a parte Exequente manifesta concordância 

com o montante depositado, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Requerente para liberação da importância 

depositada em fl. 232, conforme requerido à fl. 235.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1076730 Nr: 58422-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDY STEFFANE NASCIMENTO GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO DE MIRANDA 

- OAB:12.333

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

noticia o pagamento da dívida e a parte Exequente manifesta concordância 

com o montante depositado, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Requerente para liberação da importância 

depositada em fls. 86/87, conforme requerido à fl. 92.

 Expeça-se também alvará judicial em favor do perito para levantamento da 

importância depositada em fl. 90.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1168965 Nr: 39681-12.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUFLI MARQUES DE QUEIROZ

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

noticia o pagamento da dívida e a parte Exequente manifesta concordância 

com o montante depositado, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Requerente para liberação da importância 

depositada em fl. 82, conforme requerido à fl. 97.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 893361 Nr: 25459-10.2014.811.0041

 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: CLAUDIO MOESSA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:6.588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:15.600/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de expedição de carta precatória para oitiva da 

testemunha Silvio Gomes de França, como pretendido pelo Requerente em 

fl. 209, pois houve o encerramento da fase instrutória em audiência (fl. 

175), cuja decisão não foi alvo de recurso.

 Salienta-se que a decisão de fl. 168, que designou a audiência instrutória, 

foi clara ao constar que cabia a parte intimar a testemunha para 

comparecimento à solenidade, nos termos do artigo 455 do Código de 

Processo Civil e, em momento algum, o Requerente manifestou em sentido 

contrário.

Além disso, não há que se falar em defeito na representação processual 

da Requerida, em razão do contido em fls. 160/167, razão pela qual afasto 

os argumentos contidos nos memoriais de fls. 202/210.

Por outro lado, verifico que de fato o CD-ROOM com a gravação 

audiovisual da oitiva da testemunha Layner Hannyere Pereira das Graças 

não foi juntado aos autos, o que passo a fazer, cujo dispositivo segue 

anexo à presente.

A fim de se evitar futuras alegações de cerceamento de defesa, abra-se 

vistas dos autos ao Requerente, pelo prazo de 03 (três) dias.

Após, imediatamente conclusos para sentença.

Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

Intimem-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 94039 Nr: 5667-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A. DE SEGUROS 

AMÉRICA DO SUL - YASUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA LÚCIA DE ARRUDA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA - OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8.431, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 Vistos etc.

Yasuda Maritima Seguros S/A, ora Exequente, interpôs Recurso de 

Agravo de Instrumento n. 1006297-96.2018 insurgindo-se contra a 

decisão de fl. 565/verso.

 Em sede de retratação, não vislumbro qualquer motivo que enseje a 

mudança da decisão concedida, de modo que a mantenho por seus 

próprios fundamentos.

Por tal motivo, oficie-se a 3ª Câmara Cível de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça prestando as informações solicitadas pela Excelentíssima Relatora.

Com o julgamento definitivo do referido recurso, cumpra-se a parte final da 

decisão recorrida, observando que a Executada apresentou em fl. 568 os 

dados bancários para levantamento do montante penhorado.

Defiro a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de bens 

que guarnecem a residência da Executada, conforme pretendido em fls. 

570/571, até o valor da execução.

Nos termos do artigo 840, §1º, do Código de Processo Civil, nomeio a parte 

Exequente como fiel depositário dos bens.

Intimem-se as partes da penhora e avaliação.

Para se evitar onerosidade excessiva ao devedor, postergo a apreciação 

do pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) para 

após o cumprimento do mandado de penhora, avaliação e remoção de 

bens.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 949143 Nr: 59785-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON ARRUDA DO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:16409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a penhora e avaliação de bens que guarnecem a empresa 

Executada, conforme pretendido em fl. 96.

Nomeio o representante legal da parte Executada como fiel depositária dos 

bens penhorados.

Da penhora e avaliação, intime-se a parte Executada pessoalmente e a 

Exequente por meio de seu advogado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 757876 Nr: 10084-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA FERNANDA DE ALMEIDA 

LORENZON, PAULO ROBERTO PAIVA SALAZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 Vistos etc.

Tratando-se de vício sanável, intime-se o Executado Paulo Roberto Paiva 

Salazar na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularize sua representação processual, juntando o instrumento 

procuratório aos autos, sob pena de desentranhamento da petição de fls. 

80/85.

Sanado o vício, intime-se a Exequente para que, no prazo legal, manifeste 

acerca do contido em fls. 80/85.

Após, imediatamente conclusos.

Independente disso, cumpra-se a primeira parte da decisão de fls. 73/74.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1062090 Nr: 51914-75.2015.811.0041

 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: ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA ME CENTRO 

PEDAGOGICO DE APRENDIZAGEM - CENPA, ELIETE MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA ASSUNÇÃO LEITE, WAGNER 

RALPH FONTOURA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS AUGUSTO CANAVARROS 

DA CRUZ - OAB:20372/O, LAELÇO CAVALCANTI JÚNIOR - 

OAB:14.954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Para busca de endereço, determino que a Requerente indique, no prazo 

de 15 (quinze) dias, o CPF da requerida Fernanda de Assunção Leite.

Após, conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1173102 Nr: 41362-17.2016.811.0041

 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: ELISANGELA CRUZ DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: sinthia beretta - OAB:12732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

noticia o pagamento da dívida e a parte Exequente manifesta concordância 

com o montante depositado, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Requerente para liberação da importância 

depositada em fl. 92, conforme requerido à fl. 94.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 880855 Nr: 17329-31.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DE BRITO

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

noticia o pagamento da dívida e a parte Exequente manifesta concordância 

com o montante depositado, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 
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Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Requerente para liberação da importância 

depositada em fl. 143, conforme requerido à fl. 145.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 335935 Nr: 6691-46.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAEM - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, ENGENHARIA 

E MANUTENAÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS ADMINISTRAÇÃO DE 

CONSORCIOS LTDA, UNIBANCO AIG SEGUROS & PREVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11700, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - OAB:11.039 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:13721/GO, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:OAB/SP 208972

 Vistos etc.

Observa-se que a executada Itau Seguros S.A. comparece aos autos (fls. 

574/575) reiterando o pedido de fls. 543/verso, para que fosse restituído 

eventual quantia depositada em duplicidade nos autos.

Ocorre que, embora o argumentado, inexiste nos autos qualquer 

documento que comprove o depósito em duplicidade pela referida 

Executada, como inclusive restou consignado na sentença transitada em 

julgado (fls. 570/572).

Ao contrário, o que se vê é que a executada Itau Seguros S.A. busca a 

devolução de R$ 75.684,81 (setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e 

quatro reais e oitenta e um centavos), cujo montante foi depositado pela 

executada Rodobens para pagamento da obrigação, conforme consta no 

extrato da conta judicial relativa aos presentes autos, que segue anexo a 

presente.

Além disso, a executada Rodobens junta em fl. 542 comprovante de 

pagamento do referido depósito, enquanto a executada Itau se limita a 

argumentar que o depósito foi feito em duplicidade por ela, sem qualquer 

prova neste sentido.

Salienta-se, por fim, que a sentença transitou em julgado, não tendo sido 

alvo de nenhum recurso.

Desta forma, indefiro o pedido de fls. 574/575, mantendo-se inalterada a 

sentença, inclusive no que se refere à expedição dos alvarás judiciais.

Assim, procedi nesta data a assinatura do alvará judicial da parte 

Exequente, conforme comprovante anexo, todavia, para se evitar futuras 

alegações de nulidade, aguarde o decurso de prazo recursal da presente 

para expedição dos alvarás relativos às Executadas.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1074448 Nr: 57310-33.2015.811.0041

 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: PEDRO ENRIQUE GAETA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

noticia o pagamento da dívida e a parte Exequente manifesta concordância 

com o montante depositado, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Requerente para liberação da importância 

depositada em fl. 141, conforme requerido à fl. 148.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 953485 Nr: 1766-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUDOVICO FERREIRA

 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

 Vistos etc.

Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

noticia o pagamento da dívida e a parte Exequente manifesta concordância 

com o montante depositado, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Requerente para liberação da importância 

depositada em fl. 166, conforme requerido à fl. 168.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 948654 Nr: 59507-92.2014.811.0041

 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: TUTTI FIORI COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, 

RENILDE SALAMONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO JEFERSON GAMBALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ESTEVES ALVES 

FERREIRA - OAB:33279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMARIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624/O, ROGERIO BARAO - OAB:8313

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os Embargos 

Monitórios opostos por João Jeferson Gamballi em face de Tutti Fiori 

Comércio de Cosméticos LTDA e, por consequência, com fundamento no 

artigo 702, §8º c/c artigo 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial da Ação 

Monitória, constituindo em título executivo judicial apenas os cheques 

acostados em fls. 11/16. Os valores das cártulas deverão ser corrigidos 

pelo INPC desde o seu vencimento, bem como incidir juros moratórios de 

1% (um por cento) a partir da citação. Condeno as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, que serão 

reciprocamente distribuídos em 50% (cinquenta por cento) entre eles, nos 

termos do artigo 85, §2º c/c artigo 86, ambos do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado da presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Cumpra-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1142017 Nr: 28322-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLESS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA DISTRIBUIDORA E PERFUMARIA E 

COMESTICO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15.483-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cless Comércio de Cosméticos S.A. propôs a presente Ação de Execução 

de Título Extrajudicial em face de Aliança Distribuidora de Perfumaria e 

Cosmeticos LTDA-ME, ambas qualificadas nos autos.

A parte Exequente foi intimada na pessoa de sua patrona (fl. 36), bem 
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como pessoalmente, para promover o andamento do feito, todavia 

quedou-se inerte (fl. 46).

Relatado o necessário.

 Decido.

Observa-se em fl. 36 que a Exequente foi intimada na pessoa de sua 

advogada, e também pessoalmente em fl. 45 para promover o andamento 

do feito, todavia quedou-se inerte em ambas oportunidades, estando o 

processo paralisado há mais de 30 (trinta) dias.

O artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

Por sua vez, o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, estabelece 

que o juiz ordenará o arquivamento do feito, extinguindo o processo, se a 

parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias, o que 

ocorreu no caso presente.

Assim sendo, resta evidenciado o abandono da causa pela Exequente, 

pois, ainda que intimado pessoalmente, não promoveu as diligências que 

lhe competia.

Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 485, § 1º, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO a presente Execução 

de Título Extrajudicial promovida por Cless Comércio de Cosméticos S.A. 

em face de Aliança Distribuidora de Perfumaria e Cosmeticos LTDA-ME, 

sem resolução de mérito.

Condeno a Exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.

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 de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1165086 Nr: 37963-77.2016.811.0041

 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: CELSON GOMES

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará judicial em favor da parte Requerente para 

levantamento da importância depositada em fl. 170, conforme requerido em 

fl. 173, mediante o decurso de prazo recursal da presente.

Para recebimento da petição de fls. 172/174 como cumprimento de 

sentença do saldo remanescente da obrigação, determino que a parte 

Requerente adeque o pedido ao previsto no artigo 524 do Código de 

Processo Civil, em especial quanto à apresentação da memória de cálculo 

atualizada e discriminada do saldo exequendo.

Inexistindo manifestação, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo, em razão do trânsito em julgado da sentença.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1137832 Nr: 26493-49.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOMINGOS DA SILVA

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/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.

Clara Cristina da Silva Alves.

Estagiária de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1034253 Nr: 38748-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINHO ALVES SALEMA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONANDES FERNANDO DE MOURA, 

CLEONICE DIAS DE MOURA

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que de acordo com a CNGC, art. 648, que dispõe: Se a parte 

desejar oferecer condução ao oficial de justiça (veículo, aeronave, 

embarcação etc.), propondo-se a custear as respectivas despesas 

(combustível, motorista etc.), formulará requerimento justificado ao Juiz do 

processo, que decidirá sobre a real conveniência e necessidade dessa 

forma de cumprimento do mandado, tendo em vista o problema da 

onerosidade do processo, manifeste-se o autor no prazo de 05 (cinco) 

dias ou deposite a diligência para cumprimento do mandado no mesmo 

prazo.

Luciene M. de Brito

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 182011 Nr: 28725-54.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ADIB HAGGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO ODELIO ALVES RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PAIVA FONSECA - 

OAB:18635/O, LUIZ ANTONIO SARRAF NEVES - OAB:8.577/MT, SERGIO 

HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - OAB:5703-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO FILHO - OAB:6174

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar as partes acerca da designação de praça para o 

dia 09 e 18/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1154017 Nr: 33532-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL CANACHUÊ, VALDENETH 

MARIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAITON LUIZ PANAZZOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:19426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Condomínio Residencial Canachuê representado por Valdeneth Maria 

Morais propôs a presente Execução de Título Extrajudicial Por Quantia 

Certa em face de Claiton Luiz Panazzolo, 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. 55/66 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.
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 Sem custas, ante a assistência judiciária gratuita deferida ao Executado 

nos Embargos à Execução em apenso.

Transitado em julgado a presente, arquivem-se os autos mediante as 

baixas e cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-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 20 de julho de 

2018, com inicio às 10:00h no Posto de Saúde Familiar e posteriormente no 

Centro de Educação Continuada.

Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 136544 Nr: 21146-89.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZANE DE LARA PINTO, EURIPEDES DE 

ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, Norma sueli de caires - OAB:6524-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, DEFENSORIA PUBLICA- CUIABA - OAB:

 Desse modo, por se tratar de verba salarial, a devolução integral do 

montante penhorado às fls. 208/209 se impõe.Em razão disso, defiro o 

pedido de fls. 219/222 e determino a imediata expedição de alvará judicial 

em favor da Executada para devolução do referido montante, observando 

os dados bancários indicados no item “B” da referida petição.Intime-se a 

Exequente para que promova o efetivo andamento do feito, no sentido de 

indicar bens dos Executados passíveis de penhora.Cumpra-se. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 30460 Nr: 3311-35.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento 

da sentença de fls. 316/336. Superada a questão acima, muito embora 

tenha ocorrido a preclusão do direito da parte Executada em questionar os 

cálculos apresentados no cumprimento de sentença, tal fato não pode 

transformar o presente processo em um instrumento de enriquecimento 

ilícito a parte Exequente, cabendo a este Juízo determinar a correta 

adequação do cálculo, nos termos do artigo 524, §1º, do Código de 

Processo Civil.No caso em exame, o presente cumprimento de sentença 

possui como objeto a execução de honorários advocatícios fixados na 

razão de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

conforme sentença de fl. 280. Logo, é incontroverso que o valor de origem 

da ação refere-se a importância de R$303.630,39 (trezentos e três mil, 

seiscentos e trinta reais e trinta e nove centavos), o qual deve ser 

acrescido tão somente a correção monetária pelo índice INPC/IBGE e, sem 

o acréscimo de juros de mora desde o ajuizamento da ação, como 

computou a parte Exequente em seu cálculo inicial (fl. 293) (Súmula 14 do 

Superior Tribunal de Justiça). A incidência de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês somente será aplicada a partir da data em que a parte 

Executada foi constituída em mora, no caso, a partir do início do prazo de 

sua intimação para pagamento voluntário do débito exequendo 

(23/10/2017). De igual modo, em razão do não pagamento do débito 

exequendo dentro do prazo legal, deve ser acrescido no cálculo o 

percentual de 20% (vinte por cento) relativo a multa e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo 

Civil.Assim sendo, nos termos do artigo 524, §2º, do Código de Processo 

Civil, remetam-se os autos a Contadoria Judicial para que apresente o 

cálculo do valor exequendo observando o disposto na presente decisão, 

no prazo de 30 (trinta) dias. Dos cálculos, intimem-se ambas as partes. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 15929 Nr: 6251-36.1997.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDO ELIAS MARIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15.729 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIS MARIMON - OAB:3434/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

andamento do feito sob pena de extinção.

Luciene Messias de Brito

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 149170 Nr: 3861-49.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO ALBERNAZ GARCIA, ANDRESON 

ROBERT ALBERNAZ GARCIA, DARTAGNHAN WIDE ALBERNAZ GARCIA, 

ELENE BRAGA GARCIA, SANDRA MARIA CURVO DE BARROS GARCIA, 

JUNIO TADEU DELMINIO, YASKARA ALBERNAZ GARCIA, JUGILAS 

WLADEAS ALBERNAZ GARCIA, JAQUELINE ALBERNAZ GARCIA, 

VERBENA SILVA DA COSTA GARCIA, VERÔNICA GUADALUPE SILVA DA 

COSTA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO STWART ALBERNAZ GARCIA, 

TABAJARA IRAPUAN ALBERNAZ GARCIA, MARIA NEUSAMAR DE 

SOUZA GARCIA, ODENIR VANDONE JUNIOR, MARIA DA GRAÇA CAMPOS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA PATRICIA BARRETO 

PEREIRA BORGES - OAB:8215, JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - 

OAB:12246, LAILA E. DE OLIVEIRA ALLEMAND - OAB:12272/MT, 

LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND - OAB:12.272, PAULO 

INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT, Rafael Cisneiro Rodrigues - 

OAB:19032/MT, RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - 

OAB:18.646/MT, TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA 

- OAB: 7031 MT, TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA 

- OAB:7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT, ELIANE EUSTÁQUIO DUARTE - OAB:2.236/RO, IZA 

KAROL GOMES LUZARDO PIZZA - OAB:11315-A / MT, LAILA E. DE 

OLIVEIRA ALLEMAND - OAB:12272/MT, LAILA EMEDIANA DE 

OLIVEIRA ALLEMAND - OAB:12.272, TENARÊSSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB: 7031 MT, TENARÊSSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:7.031

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1º do art. 477 do 

CPC.

Luciene Messias de Brito

Estagiária de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 775866 Nr: 29137-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI, JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FISCHER

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

OAB:OAB/MT 6.197, RAFFAELA SANTOS MARTINS - OAB:14516/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMÁRIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624, ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313/MT

 Vistos etc.

Observo dos autos que a penhora recaiu, dentre outros, sobre o veículo 

Chevrolet Agile Ltz, Placa OBF-6661, conforme se vè do extrato de 

penhora juntado á fl. 395.

Dito isso, consigno ainda que a avaliação do referido bem não será 

realizada por Oficial de Justiça e sim, por meio do preço médio de 

pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda 

divulgados em meios de comunicação, nos termos do artigo 871, IV, do 

Código de Processo Civil.

 Assim, considerando que a parte Exequente trouxe aos autos cotação do 

preço médio do veículo identificado acima (fl. 408), intime-se a parte 

Executada para, caso queira, se manifestar quanto ao valor da avaliação 

do veículo penhorado, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 

872, §2º, do Código de Processo Civil.

Após, certifique o decurso do prazo e venham os autos conclusos para 

análise do pedido de venda judicial do referido bem, conforme pleiteado em 

fls. 405/406.

 Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Detran/MT para que seja 

averbada penhora no registro do veículo supracitado, pois o mesmo já foi 

penhorado, inclusive, com a devida anotação em seu prontuário, conforme 

se vê do extrato de fl. 395.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1254532 Nr: 22551-72.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAITON LUIZ PANAZZOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CANACHUÊ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:19426/MT

 Vistos etc.

Claiton Luiz Panazzolo propôs os presentes Embargos à Execução em 

face de Condomínio Residencial Canachuê, ambos já qualificados e 

representados nos autos.

As partes informam que celebraram acordo na Execução de código 

1254532 em apenso, bem como nestes autos, pugnam pela sua 

homologação e extinção do processo.

Relatado o necessário.

Decido.

 Analisando os autos verifico que não foi apreciado o pedido de justiça 

gratuita feito pelo Embargante. Por consequência, presentes os requisitos, 

defiro o pedido de Justiça gratuita ao Embargante.

 Observo que o acordo firmado entre as partes de fls. 26/37 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.

 Sem custas ante a gratuidade concedida à parte Embargante.

Transitado em julgado a presente, arquivem-se os autos mediante as 

baixas e cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1158971 Nr: 35495-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BEATRIZ MULLER, ITA AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLYTOUR FRANCHISING ASSESSORIA E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3213/MT, CLÁUDIO 

STÁBILE RIBEIRO. - OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE MARIN - 

OAB:141.662/SP

 Vistos etc.

Em atendimento ao pedido contido na petição de fl. 383 esclareço que o 

valor bloqueado contido no feito, atualizado, é de R$876.964,99 

(oitocentos e setenta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e 

noventa e nove centavos).

 Esclareço ainda, que do valor acima mencionado, a quantia não atualizada 

de R$593.404,65 (quinhentos e noventa e três mil, quatrocentos e quatro 

reais e sessenta e cinco centavos) pertencem a exequente Ana Beatriz 

Muller e o valor também não atualizado de R$205.746,45 (duzentos e cinco 

mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), 

originalmente pertencentes a Ita Agência de Viagens e Turismo Ltda, 

todavia, cedido à empresa Confiança Agência de Passagens e Turismo 

Ltda, tudo nos termos da decisão de fls. 377/378.

 Intime-se a parte Requerida para que efetue o pagamento do valor 

remanescente do débito exequendo nos termos da petição de fls. 387/395, 

no prazo legal.

 Quanto ao pedido de fl. 396, considerando a informação prestada pela 7ª 

Vara Criminal da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso acerca da 

revogação da ordem de sequestro de valores depositados no presente 

feito em favor da exequente Ana Beatriz Muller (fls. 397/403), defiro o 

mesmo, por consequência, determino a liberação do valor de 

R$593.404,65 (quinhentos e noventa e três mil, quatrocentos e quatro 

reais e sessenta e cinco centavos), com os acréscimos legais, em favor 

da supracitada parte.

 Expeça-se o competente alvará de liberação observando a conta 

bancária informada à fl. 396, observando o decurso do prazo recursal, 

nos termos do Provimento nº. 68 do Conselho Nacional de Justiça e 

orientação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio do 

Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 245983 Nr: 13798-15.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKAYOSHI KATAGIRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETHER OLIMPIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAKAYOSHI KATAGIRI - 

OAB:4178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 Vistos etc.

Takayoshi Katagiri promoveu o presente Cumprimento de Sentença em 

face de Gether Olimpio da Silva, ambos qualificados nos autos.

O Exequente foi intimado por DJE fl. 349, bem como pessoalmente, para 

promover o andamento do feito, todavia quedou-se inerte (fl. 360).

Relatado o necessário.

 Decido.

Observa-se que o Exequente foi intimado por DJE em fl. 349 e 

pessoalmente (fl. 360) para promover o andamento do feito, todavia 

quedou-se inerte em ambas oportunidades, estando o processo 

paralisado há mais de 30 (trinta) dias.

O artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
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(...)

Por sua vez, o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, estabelece 

que o juiz ordenará o arquivamento do feito, extinguindo o processo, se a 

parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias, o que 

ocorreu no caso presente.

Assim sendo, resta evidenciado o abandono da causa pelo Exequente, 

pois, ainda que intimado pessoalmente, não promoveu as diligências que 

lhe competia.

Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 485, § 1º, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

Cumprimento de Sentença promovido por Takayoshi Katagiri em face de 

Gether Olimpio da Silva, sem resolução de mérito.

Condeno a parte 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 de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 392698 Nr: 28061-47.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS MESSIAS DE MORAIS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.700/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguilera Auto Peças LTDA (Castrillon Auto Peças) propôs a presente 

Ação de Execução de Título Extrajudicial Por Quantia Certa em face de 

Domingos Messias de Morais - ME, ambos qualificados nos autos.

O Exequente foi intimado na pessoa de seu patrono (fl. 92), bem como 

pessoalmente, para promover o andamento do feito, todavia quedou-se 

inerte (fl. 97).

Relatado o necessário.

 Decido.

Observa-se que o Exequente foi intimado na pessoa de seu advogado (fl. 

92) e pessoalmente (fl. 96) para promover o andamento do feito, todavia 

quedou-se inerte em ambas oportunidades, estando o processo 

paralisado há mais de 30 (trinta) dias.

O artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

Por sua vez, o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, estabelece 

que o juiz ordenará o arquivamento do feito, extinguindo o processo, se a 

parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias, o que 

ocorreu no caso presente.

Assim sendo, resta evidenciado o abandono da causa pelo Exequente, 

pois, ainda que intimado pessoalmente, não promoveu as diligências que 

lhe competia.

Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 485, § 1º, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO a presente Execução 

de Título Extrajudicial Por Quantia Certa proposta por Aguilera Auto Peças 

LTDA (Castrillon Auto Peças) em face de Domingos Messias de Morais - 

ME, sem resolução de mérito.

Condeno a parte Exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

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 de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 14037 Nr: 175-54.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAS - ENGENHARIA TÉRMICA LTDA

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

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE ANTUNES PAGOT - 

OAB:6282

 Vistos etc.

Jorge Luiz Miraglia Jaudy promoveu o presente Cumprimento de Sentença 

em face de RAS Engenharia Térmica LTDA, ambos qualificados nos autos.

O Exequente foi intimado por DJE fl. 184, bem como pessoalmente, para 

promover o andamento do feito, todavia quedou-se inerte (fl. 189).

Relatado o necessário.

 Decido.

Observa-se que o Exequente foi intimado por DJE em fl. 184 e 

pessoalmente (fl. 188) para promover o andamento do feito, todavia 

quedou-se inerte em ambas oportunidades, estando o processo 

paralisado há mais de 30 (trinta) dias.

O artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

Por sua vez, o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, estabelece 

que o juiz ordenará o arquivamento do feito, extinguindo o processo, se a 

parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias, o que 

ocorreu no caso presente.

Assim sendo, resta evidenciado o abandono da causa pelo Exequente, 

pois, ainda que intimado pessoalmente, não promoveu as diligências que 

lhe competia.

Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 485, § 1º, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

Cumprimento de Sentença promovido por Jorge Luiz Miraglia Jaudy em 

face de RAS Engenharia Térmica LTDA, sem resolução de mérito.

Condeno a parte 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 de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 923003 Nr: 45236-78.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte Requerente para no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca do cumprimento voluntário da sentença de fls. 205/210.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1019584 Nr: 31652-07.2015.811.0041

 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: IDEMAR DEOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 
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OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos etc.

Recebo a petição de fls. 94/95 como cumprimento de sentença do valor 

restante da condenação, anote-se na capa dos autos.

Intime-se o Executado na pessoa de seu patrono para que efetue o 

pagamento da obrigação remanescente, em 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, sobre o 

restante (artigo 523, §2º, do Código de Processo Civil), iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 316982 Nr: 20393-93.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13889/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Canopus Administradora de Consórcios Ltda ajuizou a presente Ação de 

Busca e Apreensão em face de Dirceu Alves Ferreira, ambos qualificados 

nos autos.

As partes informam que celebraram acordo, pugnam pela sua 

homologação e suspensão do processo, para posterior extinção do 

processo.

Relatado o necessário.

Decido.

Observo que o acordo firmado entre as partes de fls. 150/151 versam 

sobre direitos disponíveis, de modo que o homologo por sentença para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos.

No que se refere ao pedido suspensão do processo, observo que 

desnecessário o seu deferimento, em razão da força executiva que o 

acordo homologado possui, podendo as partes a qualquer tempo se 

manifestar quanto ao seu descumprimento.

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.

Honorários advocatícios conforme o acordado.

Transitado em julgado a presente, arquivem-se os autos mediante as 

baixas e cautelas de estilo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 925594 Nr: 46900-47.2014.811.0041

 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: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 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

 Vistos etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 343/347, anote-se na capa dos 

autos.

Intime-se o Executado na pessoa de seu patrono para que efetue o 

pagamento da obrigação em 15 (quinze) dias, sob pena penhora de 

quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação (artigo 

523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo do caput, do artigo 523, e não havendo pagamento, 

arbitro multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar 

impugnação nos próprios autos (artigo 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 387177 Nr: 23000-11.2009.811.0041

 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: EPAMINONDAS ROSA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11627, JULIANO ALVES ROSA - OAB:11722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA M. GONZALEZ 

GARCIA - OAB:OAB/MT 12.324, FREDERICO AUGUSTO PIMENTA 

CERQUEIRA - OAB:11769/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI - OAB:8.058/MT, PATRICIA 

ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430-MT

 Vistos etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 645/702, anote-se na capa dos 

autos.

Intime-se o Executado na pessoa de seu patrono para que efetue o 

pagamento da obrigação em 15 (quinze) dias, sob pena penhora de 

quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação (artigo 

523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo do caput, do artigo 523, e não havendo pagamento, 

arbitro multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar 

impugnação nos próprios autos (artigo 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 412604 Nr: 1943-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHIMIDEL & ASSOCIADOS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA INÊS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 Certifico que as informações da Receita Federal encontram-se à 

disposição das partes, porém em razão de ser correspondência protegida 

por sigilo fiscal, foram arquivadas em pasta própria nesta Secretaria, 

conforme determina o item 2.16.4 da C.N.G.C.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1076218 Nr: 58065-57.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILAMAR RODRIGUES DOS SANTOS, MRDSF, 

VILAMAR RODRIGUES DOS SANTOS, LETICIA RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA, JORGE 

TADEU BRAZ MEDEIROS, HOSPITAL SANTA ROSA LTDA, MARIA 

BORDIGNON QUADROS, DANILO WERNER DIAS CARMO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR MARCIO YULE 

TORRES - OAB:13.251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, BIANCA BRAGA - OAB:14630, JORGE LUIZ 

BRAGA - OAB:3168-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270
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 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, por intermédio de seu patrono, para trazer 

aos autos, quatro cópias da inicial para instruirem as cartas de citação a 

serem enviadas nos endereços informados, no prazo de 05 (cinco) dias,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 804104 Nr: 10561-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALIM KAMEL ABOURAHAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDÉZIO CONSTANTINO COMARELA, ELVIS 

ANTONIO KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, LUCAS CAVALCANTE DA SLVA - OAB:18631/MT, 

SELMA GESTAL PAES - OAB:183.956/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

7.5.2, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da parte 

Autora, para apresentar o resumo da inicial, versão word, via e-mail 

cba.6civel@tjmt.jus.br , a fim de viabilizar a citação da parte ré, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 935550 Nr: 52341-09.2014.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLEN GUIZELIA SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741, LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

7.5.2, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da parte 

Autora, para apresentar o resumo da inicial, versão word, via e-mail 

cba.6civel@tjmt.jus.br , a fim de viabilizar a citação da parte ré, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 842559 Nr: 46595-97.2013.811.0041

 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: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSADORE & OLIVEIRA LTDA, FLAVIO 

APARECIDO PASSADORE, HELIO PASSADORE, MARIA DOS ANJOS 

NERIS PASSADORE, ADRIANE DE OLIVEIRA, ROSANGELA PASSADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

7.5.2, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da parte 

Autora, para apresentar o resumo da inicial, versão word, via e-mail 

cba.6civel@tjmt.jus.br , a fim de viabilizar a citação da parte ré, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1046937 Nr: 44839-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALLAZO E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - 

OAB:2.062 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando o autor, por intermédio de seu patrono, para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 949850 Nr: 60259-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDER SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A, MARLON 

DE ALMEIDA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA, 

SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA, BENEDITO SERGIO DE CASTRO 

BRAGA, JURACY MARIA DE CAMPOS BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WLADIA BULHÕES PERRUPATO 

GUIZARDI - OAB:14557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:19575, DANIEL MULLER DE ABREU LIMA - 

OAB:6177

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando a requerida Juracy Maria de Campos Braga, 

por intermédio de seu patrono, para querendo, manifestar acerca da 

penhora efetivada nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1028541 Nr: 36060-41.2015.811.0041

 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: CLAUDIO PASCOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando o autor, por intermédio de seu patrono, para 

manifestar acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dia,. Em não havendo manifestação no prazo, o feito será remetido 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 531276 Nr: 1522-45.1989.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL TARUMÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO CARLOS OBICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando o autor, por intermédio de seu patrono, para 

retirar a certidão de crédito, no prazo de 05 (cinco) dia. Decorrido o prazo 

o feito será remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 902668 Nr: 31814-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEISA LOSCHI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o AR foi recebido por pessoa alheia aos autos, razão que 

intimo o autor para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012786-26.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO ALVES NEPONUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012786-26.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MURILLO ALVES NEPONUCENO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Murilo Alves Neponuceno 

ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, Repetição de Indébito e pedido de Tutela de 

Urgência em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S.A., ambos qualificados na inicial. O Requerente objetiva, em sede de 

tutela de urgência, que a Requerida suspenda a cobrança da fatura com 

vencimento no dia 08/05/2018, no valor de R$ 342,50 (trezentos e 

quarenta e dois reais e cinquenta centavos) e, por consequência, se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na sua 

residência e de inserir seu nome junto ao rol dos órgãos de inadimplentes. 

Alega, em síntese, que a referida fatura foi apurada em valor exorbitante, 

não condizendo com o real consumo da sua residência. Aponta que a 

média de consumo mensal não ultrapassa o valor de R$ 250,00 (duzentos 

e cinquenta reais). A inicial veio acompanhada de documentos. Emenda à 

inicial de id n. 13586170. Relatado o necessário. Decido. Recebo a emenda 

à inicial de id n. 13586170 e passo à apreciação da tutela de urgência 

pretendida. 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). No caso, 

observa-se que a probabilidade do direito, requisito essencial para 

deferimento da tutela reivindicada, não encontra-se caracterizado, pois, 

embora a vasta documentação juntada com a inicial, o Requerente não 

logrou êxito em comprovar, ao menos neste momento processual, que as 

faturas de energia anteriores às discutidas nos autos possuíam em média 

o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), capaz de apurar 

eventual conduta ilícita da Requerida, consistente em apurar valor 

exorbitante. Ou seja, não há como ter um parâmetro para aferir se a fatura 

com vencimento em 08/05/2018 (id n. 13162375), objeto da lide, realmente 

é abusiva e exorbitante, como alegado. Além disso, ainda que a média de 

consumo da residência fosse em valor equivalente a R$ 250,00 (duzentos 

e cinquenta reais), entendo que o consumo faturado (R$ 342,50) não 

indica a existência de apuração indevida, haja vista que encontra-se em 

valor razoável ao se comparar com a suposta média de consumo. 

Portanto, não caracterizado um dos requisitos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, o indeferimento da tutela se impõe. Por consequência, não 

há que se falar, ao menos neste momento, em ordem para que a 

Requerida se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços e não 

inserção do nome do Autor junto aos órgãos de inadimplentes. Diante do 

exposto, pelas provas carreadas aos autos, indefiro o pedido de tutela de 

urgência reivindicado na inicial. Por outro lado, defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, 

o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; A melhor doutrina tem entendimento 

firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, 

por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. 

Portanto, inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, 

em função da hipossuficiência da parte Requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas nos autos. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 17 de setembro 

de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada na sala 01 da Central de 

Conciliação. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). O Requerente será intimado na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em 

audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, do CPC). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010205-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

WILSON FALCAO MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SYLLAS DE LIMA (EXECUTADO)

ELIZABETH APARECIDA MENDES DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010205-38.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WILSON FALCAO MOREIRA DA SILVA, CID IMOVEIS EIRELI - EPP 

EXECUTADO: SYLLAS DE LIMA, ELIZABETH APARECIDA MENDES DE 

LIMA Vistos etc. Revogo a decisão de id n. 12771478, pois proferida de 

forma equivocada, visto tratar o presente feito de procedimento executivo. 

Recebo a emenda à inicial de id n. 12842448, com seus documentos. 

Cite-se a parte Executada para pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do artigo 829 do Código de Processo Civil. Deverá 

constar no mandado a possibilidade da parte Executada opor Embargos à 

Execução (artigo 914 e 915 do Código de Processo Civil). Não se 

efetivando o pagamento, determino o cumprimento do mandado de 

penhora de bens e avaliação, intimando-se na mesma oportunidade a 

parte Executada (art. 829, §1º, do CPC). Não sendo encontrada a parte 

Executada, dever-se-á arrestar tantos bens quanto se façam necessários 

para garantia da execução, nos termos do artigo 830 do Código de 

Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa (artigo 827 do Código de Processo Civil), sendo 

reduzido pela metade em caso de pagamento no prazo do artigo 827, §1º, 

do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016420-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016420-30.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: THAIS CRISTINA DA 

SILVA OLIVEIRA 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 
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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: 1010745-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT0014019A (ADVOGADO)

RAFAEL SILVA SOUTO OAB - MT14018/O (ADVOGADO)

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO 

MATO GROSSO - ASTRANSMAT (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010745-86.2018.8.11.0041. AUTOR: JOAO 

MARTINS DOS SANTOS SILVA RÉU: ASSOCIACAO DE APOIO AOS 

TRANSPORTADORES DE CARGAS DO MATO GROSSO - ASTRANSMAT 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 

do Código de Processo Civil) para 25 de setembro de 2018, às 10:00 

horas, a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015895-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SANTOS FERNANDEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT0010334A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREVI NOVARTIS SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Sergio Santos Fernandes ajuizou a presente Ação Declaratória 

de Direitos c/c Indenização por Danos Morais, Repetição de Indébito e 

Cobrança de Seguro com pedido de Tutela de Urgência em face de Previ 

Novartis, ambos qualificados nos autos. O requerente pretende, em sede 

de tutela de urgência, que a Requerida seja compelida a juntar nos autos o 

contrato de plano de previdência privada firmado entre as partes, bem 

como, a apólice do seguro por incapacidade e morte. Com a inicial vieram 

documentos. Relatado o necessário, decido. A tutela de urgência, como no 

caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a 

adequada à proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se 

deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à 

esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, 

antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância 

do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem 

defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia pelo comprovante 

de aposentadoria junto ao INSS (ID 13565564), pelos e-mails trocados, a 

princípio, com preposto da empresa Requerida (ID 13565564, ID 

13565583), bem como, pelos documentos contido em ID 13565613, que 

demosntram a existência de relação jurídica entre as partes. Por sua vez, 

a urgência do pedido encontra-se respaldo no eminente prejuízo que o 

Requerente possa vir a sofrer com a espera da tramitação do feito até a 

prolação da sentença, para obter os documentos relativos a sua 

aposentadoria e seguro e tomar conhecimento do conteúdo e de eventuais 

direitos que possa vir a ter. De igual modo, não verifico perigo de 

irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em qualquer tempo a 

presente decisum poderá ser revertida, desde que presentes os 

requisitos, bem como não causará danos à requerida. Ante o exposto, e 

por tudo que dos autos constam, presentes os requisitos exigidos no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência para 

determinar que a Requerida junte nos autos o Contrato de Plano de 

Previdência Privada firmado com o Requerente, bem como, a Apólice de 

Seguro por Incapacidade e Morte, no prazo de 05 (cinco) dias. Fixo multa 

diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), em caso 

descumprimento, até o limite de 10 (dez) dias. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 24 de setembro 

de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada na Sala 02 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As 

partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Defiro a assistência judiciária 

gratuita, conforme requerido, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017280-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Cumpra-se a deprecata e após, devolva-se à Comarca de 

origem. Sirva a presente decisão como mandado. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011184-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (RÉU)

KROTON EDUCACIONAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011184-97.2018.8.11.0041. AUTOR: 

THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO RÉU: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A, KROTON EDUCACIONAL S/A Vistos 

etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 17 de setembro de 2018, às 10:30 horas, a 

ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 94 de 607



peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011525-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PEREIRA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011525-26.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GILSON PEREIRA DE MORAES RÉU: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, VIA 

VAREJO S/A Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 17 de setembro de 2018, às 

11:00 horas, a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015610-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Salatiel de Lira Mattos ajuizou a presente Ação de Declaratória 

de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais com 

pedido de Tutela de Urgência em face de Net Serviços de 

Telecomunicações S/A, ambos qualificados na inicial. O Requerente 

requer, em sede de tutela de urgência, que a Requerida se abstenha de 

inserir seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito ou, caso já 

tenha efetuado a negativação, que promova a exclusão, referente ao 

débito no valor de R$179,24 (cento e setenta e nove reais e vinte e quatro 

centavos), o qual alega desconhecer. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência poderá 

ser concedida quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de 

dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 

300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, 

José Miguel Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel 

Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se 

evidencia no documento que demonstra que o nome do Requerente vai ser 

inserido nos órgãos de inadimplentes, caso não efetue o pagamento dos 

débitos (id n. 13526477), bem como, na afirmação do Autor de que 

desconhece a dívida cobrada. O perigo de dano é notório, uma vez que a 

efetivação da negativação, por si só, acarreta prejuízos ao Requerente, 

restando comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do pedido. 

Ademais, não há que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, 

do CPC), pois em qualquer tempo esta poderá ser revertida, desde que 

presentes os requisitos, bem como não causará danos à Requerida. Logo, 

pelas provas carreadas aos autos, nesta fase de cognição sumária, o 

deferimento da tutela pretendida faz-se necessário, pois presentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Nesse 

sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “(...) 1. É 

lícita a determinação para a imediata retirada do nome do “consumidor” dos 

órgãos de proteção ao crédito quando este contesta, completamente, a 

relação jurídica subjacente à negativação tida por indevida, pois 

praticamente impossível a produção de prova negativa por parte dele, 

reversíveis os efeitos advindos da medida antecipatória, e, ainda, porque, 

do contrário, ele sentiria, durante todo o transcurso processual, as 

consequências deletérias inerentes aos registros negativos constantes 

nos órgãos de proteção ao crédito, que, como é cediço, atinge, em cheio, 

direitos personalíssimos tão caros. Inteligência do art. 273, I, do CPC, do 

art. 5º, V e X, da CF, do art. 186 do CC, e do art. 6º, VI, do CDC (...)” (AI 

7248/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). Diante do exposto, 

defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar que a Requerida 

se abstenha de inserir o nome do Requerente nos órgãos de restrição ao 

crédito ou, caso já tenha efetivado a negativação, que promova a 

exclusão do nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, referente aos débitos em discussão. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o 

limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Quanto a inversão do 

ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, 

estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova, ficando o mesmo a cargo da empresa Requerida, 

que deverá apresentar todos os documentos relativos aos débitos em 

discussão, no prazo para contestação. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 24 de setembro de 2018, às 

08:00 horas, a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada 
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neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Intimem-se. 

Cumpram-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015724-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE SOUZA MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA VIRGINIA MACHADO GONCALVES DE OLIVEIRA (RÉU)

FERNISIS RECICLAGEM E COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA (RÉU)

ERICO AMORIM ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Alice Souza Moura ajuizou a presente Ação de Dissolução 

Parcial de Sociedade c/c Apuração de Haveres com Pedido de Tutela de 

Urgência em face de Fernisis Reciclagem e Comércio de Óleos Vegetais 

Ltda, Erico Amorim Alves e Rita Virginia Machado Gonçalves de Oliveira, 

todos já qualificados nos autos. Objetiva em sede de tutela de urgência 

que os Requeridos sejam compelidos a depositar em juízo o valor de R$ 

25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais) referente aos valor que 

alega ser incontroverso receber, que seja oficiado a Junta Comercial de 

Mato Grosso para averbar a retirada da Requerente da sociedade em 

25/08/2017 e seja realizado uma constatação na empresa com o intuito de 

apurtar o seu patrimônio. Com a inicial vieram documentos. Relatado o 

necessário. Decido. A tutela de urgência, como no caso presente, poderá 

ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a probabilidade do direito 

e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. 

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). Verifica-se que o 

pedido formulado pela parte autora em sede de tutela de urgência não 

pode prosperar em cognição sumária, pois os argumentos apresentados 

na inicial, bem como os documentos coligidos ao feito, não demonstram a 

ocorrência dos pressupostos necessários para sua concessão. Para que 

seja concedida a tutela de urgência, mister que o conteúdo probatório 

demonstre a provável existência do direito vindicado, levando ao 

convencimento acerca do alegado (Probabilidade do direito). Por sua vez, 

entende-se como perigo de dano ou risco dedo resultado útil do processo, 

o interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em 

favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se 

concretize o dano temido. Feita as necessárias elucidações, observo que 

no caso em tela não esta presente o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, isso porque, conforme o próprio relato da inicial, a 

Requerente afirma que esta sem receber o pro labore da empresa da qual 

é sócia desde de 03/01/2010, ou seja, somente após oito anos foi ajuizado 

a presente ação, fato que, ao mer ver, descaracteriza a urgência do 

pedido. É cediço, por conseguinte, que para haver o deferimento da tutela 

de urgência, além dos pressupostos alhures indicados (probabilidade do 

direito e perigo de dano), exige-se a demonstração também da sua 

reversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), requisito este não demonstrado 

pois, inexistem documentos relativos a condição financeira atual da 

empresa objeto da lide, o que impede este juízo de verificar se o 

deferimento dos pedidos liminares acarretariam prejuízos. Ante o exposto, 

e por tudo que dos autos constam, ausentes os requisitos exigidos no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro a tutela de urgência 

pretendida. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 24 de setembro de 2018, às 09:00 horas, a ser 

realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Concedo à 

parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015900-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON JONNIFER CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015900-70.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ELTON JONNIFER CARVALHO SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Elton Jonnifer 

Carvalho Silva Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Tutela de Urgência c/c 

Dano Moral em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S.A., ambos já qualificados nos autos. O Requerente sustenta ser 

consumidor de energia elétrica fornecida pela concessionária Requerida, 

todavia, foi surpreendido com o valor abusivo de fatura face a existência 

de recuperação de consumo. Alega que a cobrança é indevida e que 

tentou solucionar o impasse administrativamente, mas não logrou êxito no 

intento. Aponta que seu nome foi inscrito indevidamente no rol dos órgãos 

de inadimplentes. Objetiva, em sede de tutela de urgência, que a Requerida 

se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na sua 

residência e seja compelida a retirar seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o 

necessário. Decido. A tutela de urgência, como no caso presente, poderá 

ser concedida quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de 

dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 

300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, 

José Miguel Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel 

Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se 

evidencia através dos documentos de id n. 13566641 que demonstram 

que a fatura com vencimento em fevereiro de 2016 encontra-se majorada, 

em razão de consumo de energia não faturado. O Superior Tribunal de 

Justiça no Recurso Especial n. 849.866/PR tem adotado o entendimento de 

que havendo suspeita de fraude cuja existência é discutida na via judicial, 

o corte de energia elétrica não pode servir como meio coercitivo à 

cobrança de débitos pretérito. Aliás, este é o entendimento adotado pela 

Jurisprudência pátria: AGRAVO INOMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONTRARIEDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. 

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. NÃO 

COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS 

REJEITADA PELO COLEGIADO. MÉRITO. FRAUDE APURADA PELA 

CONCESSIONÁRIA NO MEDIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS 

ORDINÁRIOS DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. IRREGULARIDADE FORMAL. 

RECURSO NÃO CONHECIDO.1. (...) 3. De acordo com a orientação atual e 
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pacífica do egrégio Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica no caso de haver débito decorrente de 

suposta fraude apurada pela fornecedora no medidor, por se tratar de 

medida tendente a forçar o consumidor a quitar valores apurados 

unilateralmente, sendo necessário, para tanto, a utilização do 

procedimento ordinário de cobrança. 4. Deve ser considerado, ainda, que 

a pretensão da agravante também se revela ilegítima na medida em que "o 

corte configura constrangimento ao consumidor que procura discutir no 

Judiciário débito que considera indevido." (REsp 1061261/RS, Rel. Ministra 

ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 

18/02/2009). (...). (TJES, Classe: Agravo Inominado Agv Instrumento, 

11089002387, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2010, Data da 

Publicação no Diário: 10/05/2010) – grifei. Por sua vez, resta em evidência 

a urgência do pedido, haja vista que receber a notícia de corte no 

fornecimento de energia elétrica, por si só, causa ao Requerente, sem 

dúvida alguma, prejuízos de grande monta, ainda mais porque a energia é 

considerado um bem considerado essencial à vida, saúde e à dignidade 

da pessoa humana, esta última fundamento da Constituição da República 

(art. 1º, inciso III, da CF). Desta forma, não pode o consumidor ser privado 

de serviço essencial, estando presentes os requisitos exigidos no artigo 

300 do Código de Processo Civil para deferimento da tutela pretendida. Na 

mesma esteira, não há que se falar na inclusão do nome do Requerente 

junto ao rol dos órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito em 

discussão nos presentes autos. Diante do exposto, defiro a tutela de 

urgência reivindicada para determinar que a concessionária Requerida 

não suspenda o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

de n. 6/2123951-2, bem como, exclua o nome do Requerente, no prazo de 

05 (cinco) dias, do rol dos órgãos de inadimplentes, tão somente em 

relação à fatura em questão. Em caso de descumprimento, fixo multa diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. 

Defiro à parte Autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Quanto a inversão do 

ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, 

estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 24 de setembro de 2018, às 10:00 horas, a 

ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). SIRVA-SE A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, QUE DEVERÁ SER CUMPRIDA 

POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, CASO NECESSÁRIO. 

Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016283-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016283-48.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARIA JOSE DOS SANTOS CARVALHO REQUERIDO: AGUAS CUIABA 

S.A Vistos etc. Maria José dos Santos Carvalho ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de Indenização por 

Danos Morais e Antecipação de Tutela em face de Águas Cuiabá S.A., 

ambos já qualificados nos autos. Sustenta a Rutora ser consumidora do 

fornecimento de água pela Requerida. Alega, no entanto, que a ré majorou 

a fatura de água e esgoto referente ao mês de novembro de 2017, com 

vencimento em dezembro de 2017. Argumenta que não houve modificação 

no consumo de água na unidade consumidora em questão, bem como que 

procura economizar água, evitando desperdícios. Requer, em sede de 

antecipação de tutela, que a Requerida seja compelida a não suspender o 

fornecimento de água no imóvel de matrícula n. 484873-0. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de 

urgência, como na espécie, poderá ser concedida, liminarmente, quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). Na hipótese, a probabilidade do direito se evidencia 

através dos documentos que acompanham a inicial que demonstram que a 

fatura em discussão (id n. 13617205) encontra-se com tamanha diferença 

de valor e consumo com as demais faturas do referido imóvel, presumindo 

suposta irregularidade. Resta em evidência, ainda, o perigo de dano, uma 

vez que receber a notícia de corte no fornecimento de água, por si só, 

causa à Requerente, sem dúvida alguma, prejuízos de grande monta. 

Ainda mais, porque a demanda versa acerca de serviço de água, bem 

considerado essencial à vida, saúde e à dignidade da pessoa humana, 

esta última fundamento da Constituição da República (art. 1º, inciso III, da 

CF). Ademais, não há que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, 

§3º, do Código de Processo Civil), pois a qualquer tempo este Juízo 

poderá reverter a presente decisum. Desta forma, pelas provas carreadas 

aos autos, nesta fase de cognição sumária, entendo que estão presentes 

os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil para 

deferimento da medida pleiteada. Diante do exposto, defiro a tutela de 

urgência reivindicada para determinar que a Requerida não suspenda o 

fornecimento de água no imóvel de matrícula n. 484873-0, desde que a 

cobrança seja relativa à fatura em discussão (vencimento em dezembro 

de 2017). Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de 

descumprimento da presente, até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro 

a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. No que se refere ao pedido de inversão do ônus 

da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece 

que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No 

mesmo sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; A melhor doutrina tem entendimento 

firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, 

por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. 

Portanto, inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, 

em função da hipossuficiência da parte Requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas nos autos. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 24 de setembro 

de 2018, às 11:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 
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instalada neste Fórum. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em 

audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, do CPC). Sirva a presente decisão como mandado que 

deverá ser cumprida por Oficial de Justiça Plantonista, caso necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016461-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLAUDISON SARMENTO BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA OAB - MT0012040A (ADVOGADO)

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT0009462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016461-94.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIO CLAUDISON SARMENTO BATISTA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Antonio Claudison 

Sarmento Batista ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Tutela Antecipada c/c Reparação de Dano Moral em face de 

Centrais Elétricas Matogrossenses Energia S/A (Energisa), ambos 

qualificados. O Requerente objetiva, em sede de tutela de urgência, que a 

Requerida suspenda a cobrança da fatura de energia elétrica referente ao 

mês de abril de 2018 e, por consequência, restabeleça o fornecimento dos 

serviços prestados e se abstenha de inserir seu nome junto ao rol dos 

órgãos de inadimplentes, alegando, em síntese, que a referida fatura é 

abusiva. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o 

necessário. Decido. A tutela de urgência, como na espécie, poderá ser 

concedida, liminarmente, quando evidenciado a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. 

Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A medida de 

urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ 

(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 

1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). A probabilidade do 

direito resta evidenciada pelos documentos que instruíram a inicial, que 

demonstram, ao menos neste momento processual, que a fatura em 

discussão (id n. 13637518) encontra-se com consumo em valor 

exorbitante ao se comparar com média de consumo da residência do 

Autor (id n. 13637518), fazendo presumir suposta irregularidade na 

medição. Por sua vez, receber a notícia de corte no fornecimento de 

energia elétrica, por si só, causa ao Requerente, sem dúvida alguma, 

prejuízos de grande monta, caracterizando o perigo de dano. Ainda mais, 

porque a demanda versa acerca de serviço de energia elétrica, bem 

considerado essencial à vida, saúde e à dignidade da pessoa humana, 

esta última fundamento da Constituição da República (art. 1º, inciso III, da 

CF). Ademais, não há que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, 

§3º, do CPC), pois a qualquer tempo a presente decisum poderá ser 

modificada por este Juízo, inexistindo prejuízos à parte requerida, haja 

vista o retorno ao status quo ante. Desta forma, presentes os requisitos 

exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de 

urgência reivindicada para determinar que a Requerida suspenda a 

cobrança da fatura referente ao mês de abril de 2018 da unidade 

consumidora n. 6/2074761-4 e, por consequência, restabeleça o 

fornecimento dos serviços, no prazo de 01 (um) dia, e se abstenha de 

inserir o nome do Requerente junto ao rol dos órgãos de inadimplentes. Em 

caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a assistência judiciária 

gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do 

Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante 

de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 24 de setembro de 2018, às 11:30 horas, a 

ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Sirva a 

presente decisão como mandado que deverá ser cumprida por Oficial de 

Justiça Plantonista, caso necessário. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014457-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN RAMOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014457-84.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

RONAN RAMOS FERREIRA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Determino que a 

Secretaria retifique no sistema PJE, se possível, a informação da 

existência de pedido de antecipação de tutela, pois, embora o advogado 

que subscreva a inicial tenha inserido tal informação, inexiste nos autos 

pedido neste sentido. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 27 de setembro de 2018, às 

11:15 horas, a ser realizada na sala 04 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019100-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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Vistos etc. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração em ID 12795042, alegando a existência de omissão na 

sentença proferida nos autos. Certidão de tempestividade em ID 

13088094. Relatado o necessário. Decido. Recebo os embargos 

declaratórios, pois tempestivos. A parte embargante elege matéria de 

convicção do Juízo para fundamentar sua pretensão. A decisão objurgada 

foi devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da 

República), não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a 

ser aclarada por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios 

previsto no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, 

visam apenas afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo 

denominado recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do 

presente embargos de declaração é a irresignação em relação ao 

conteúdo da decisão, que por sua vez, é tema a ser discutido na via e 

jurisdição própria, pois propugna a rediscussão da decisão proferida. 

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou 

obscuridade justificadora deste recurso, pois havendo irresignação de 

fundo, o recurso cabível é outro que não o presente. Neste sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - 

REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO 

ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE PONTO A 

PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício alegado pela 

parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos embargos 

declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio para reanálise 

de matéria e não serve para adequar o julgado ao entendimento da parte. 

O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses 

suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já 

encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 

169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª 

Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 

22-02-2011). Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam 

para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi 

fundamentada por motivos suficientes para julgar a matéria alegada, 

expressando dessa forma o convencimento deste Juízo. Diante do 

exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12610477. Cumpra-se a decisão recorrida. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010141-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DE FREITAS SELLE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010141-28.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCO AURELIO DE FREITAS SELLE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro 

de 2018, às 09:00 horas, a ser realizada na sala 05 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpram-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010690-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ROBERTO MATTOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010690-38.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANDRE ROBERTO MATTOS DA CRUZ REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Embora a parte requerente tenha manifestado o 

desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º do Código de 

Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 26 de setembro 

de 2018, às 09:15 horas, a ser realizada na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014171-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014171-09.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ALTEMAR DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro 

de 2018, às 09:30 horas, a ser realizada na sala 05 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpram-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014463-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUNIOR DA SILVA 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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014463-91.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

LEANDRO JUNIOR DA SILVA SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) 

para 26 de setembro de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada na sala 05 
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da Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte 

Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através 

de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador 

de debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o 

feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o 

art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpram-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014551-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE MODESTO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014551-32.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

VICENTE MODESTO ARAUJO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 26 de setembro de 2018, às 10:15 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em 

audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor 

é portador de debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, 

devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do 

que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, 

proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima citada, 

conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014620-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE GOMES DE LACERDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014620-64.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VICENTE GOMES DE LACERDA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) 

para 26 de setembro de 2018, às 10:30 horas, a ser realizada na sala 05 

da Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte 

Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através 

de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador 

de debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o 

feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o 

art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpram-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014950-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON SATURNINO LIBANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014950-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

WELINGTON SATURNINO LIBANO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) 

para 26 de setembro de 2018, às 11:00 horas, a ser realizada na sala 05 

da Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte 

Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através 

de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador 

de debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o 

feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o 

art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpram-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016165-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MELQUIADES PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016165-72.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ADEMIR MELQUIADES PEIXOTO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Embora a parte requerente tenha manifestado o 

desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º do Código de 

Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 26 de setembro 

de 2018, às 11:15 horas, a ser realizada na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Intime-se.
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010693-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YTALO FRANCISCO DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010693-90.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

YTALO FRANCISCO DA SILVA CORREA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte Requerente não tenha manifestado interesse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 26 de setembro de 2018, às 08:15 horas, a ser 

realizada na sala 06 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que o 

Autor é portador de debilidade profissional decorrente de acidente de 

trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da 

Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual 

modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010735-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MARQUES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010735-42.2018.8.11.0041. AUTOR: ANA 

MARIA MARQUES RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte Requerente não tenha manifestado interesse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 26 de setembro de 2018, às 08:30 horas, a ser 

realizada na sala 06 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que a 

Autora é portador de debilidade profissional decorrente de acidente de 

trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da 

Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual 

modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013848-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013848-04.2018.8.11.0041. AUTOR: GILDO 

DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 

do Código de Processo Civil) para 27 de setembro de 2018, às 11:00 

horas, a ser realizada na sala 04 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). 

Cumpram-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015996-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015996-85.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

APARECIDA MARIA DE JESUS DOS SANTOS REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Determino 

que a Secretaria retifique no sistema PJE, se possível, a informação da 

existência de pedido de antecipação de tutela, pois, embora o advogado 

que subscreva a inicial tenha inserido tal informação, inexiste nos autos 

pedido neste sentido. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 27 de setembro de 2018, às 

11:30 horas, a ser realizada na sala 04 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013877-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013877-54.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARCELO DOS SANTOS LOPES REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) 

para 26 de setembro de 2018, às 09:45 horas, a ser realizada na sala 05 
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da Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte 

Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através 

de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador 

de debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o 

feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o 

art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpram-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010996-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCOS DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010996-07.2018.8.11.0041. AUTOR: JEAN 

MARCOS DA SILVA NASCIMENTO RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária 

gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) 

para 26 de setembro de 2018, às 08:45 horas, a ser realizada na sala 06 

na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012076-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DE OLIVEIRA CONCEICAO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012076-06.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

EDNA DE OLIVEIRA CONCEICAO DOS REIS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha manifestado o 

desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º do Código de 

Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 26 de setembro 

de 2018, às 09:00 horas, a ser realizada na sala 06 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Por fim, observo que a Autora é portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012078-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012078-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MATEUS SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte Requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 26 de setembro de 2018, às 09:15 horas, a ser 

realizada na sala 06 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que o 

Autor é portador de debilidade profissional decorrente de acidente de 

trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da 

Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual 

modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012852-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTO DE FREITAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012852-06.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

NILTO DE FREITAS PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte Requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 26 de setembro de 2018, às 09:30 horas, a ser 

realizada na sala 06 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que o 

Autor é portador de debilidade profissional decorrente de acidente de 

trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da 

Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual 

modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013907-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZOEMAR DENIS VALERIO ESPINOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013907-89.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ZOEMAR DENIS VALERIO ESPINOSA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de setembro de 2018, às 10:45 horas, a ser realizada na sala 05 da 

Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu 

advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador 

de debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o 

feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o 

art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpram-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014052-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELY CAROLINE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014052-48.2018.8.11.0041. AUTOR: ELY 

CAROLINE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro de 2018, às 

11:45 horas, a ser realizada na sala 05 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas 

de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpram-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013948-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BENEDITO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0012954A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013948-56.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALTAIR BENEDITO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de setembro de 2018, às 12:00 horas, a ser realizada na sala 05 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014377-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LONGO LIBIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSE GUSMAO DE MOURA OAB - MT12720/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014377-23.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

RODRIGO LONGO LIBIO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Embora a parte Requerente não tenha manifestado 

interesse na conciliação, com base no artigo 334, §5º do Código de 

Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 26 de setembro 

de 2018, às 08:00 horas, a ser realizada na sala 06 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014402-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PEDROZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014402-36.2018.8.11.0041. AUTOR: ELIANE 

PEDROZA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Observa-se que o advogado da parte autora ao 

distribuir a ação não efetuou o devido cadastro dos endereços das partes 

junto ao sistema PJE, ônus que lhe cabia, por força do disposto no artigo 

22 da Resolução n. 185 do Conselho Nacional de Justiça. Em assim sendo, 

nos termos do artigo 22, §2º, da supracitada Resolução, e considerando 

que o sistema não prevê a possibilidade da retificação ser feita pelo 

próprio advogado, determino a retificação dos dados cadastrais das 

partes junto ao sistema PJE. Com a retificação, venham os autos 

conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006994-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIA MOREIRA DA SILVA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006994-91.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANDRIA MOREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observa-se que o advogado da parte 

autora ao distribuir a ação não efetuou o devido cadastro dos endereços 

das partes junto ao sistema PJE, ônus que lhe cabia, por força do disposto 

no artigo 22 da Resolução n. 185 do Conselho Nacional de Justiça. Em 

assim sendo, nos termos do artigo 22, §2º, da supracitada Resolução, e 

considerando que o sistema não prevê a possibilidade da retificação ser 

feita pelo próprio advogado, determino a retificação dos dados cadastrais 

das partes junto ao sistema PJE. Com a retificação, venham os autos 

conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009670-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DE ALMEIDA 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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009670-12.2018.8.11.0041. AUTOR: NEUZA 

DE ALMEIDA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 26 

de setembro de 2018, às 09:45 horas, a ser realizada na sala 06 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autora é portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009722-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RUBENS 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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009722-08.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ROBERTO RUBENS DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de setembro de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada na sala 06 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009802-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO VERGILIO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009802-69.2018.8.11.0041. AUTOR: ADAO 

VERGILIO DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro 

de 2018, às 10:15 horas, a ser realizada na sala 06 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009807-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDIL SALLES GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009807-91.2018.8.11.0041. AUTOR: 

WANDIL SALLES GARCIA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observo dos autos que a parte autora não 

cumpriu o contido no art. 13-A da Resolução nº. 04/2016/TP, que 

estabelece: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. Desse modo, com base na norma acima citada, intime-se a 

parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

procedendo à identificação de cada documento anexado com a petição 

inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010862-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON JOSE DA ROSA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010862-77.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EDMILSON JOSE DA ROSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 26 de setembro de 2018, às 10:30 horas, a ser 

realizada na sala 06 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1008350-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BARBIERO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008350-24.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANDERSON BARBIERO CARDOSO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Defiro a 

assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Embora a parte requerente tenha manifestado o 

desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º do Código de 

Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 26 de setembro 

de 2018, às 10:45 horas, a ser realizada na sala 06 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009821-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009821-75.2018.8.11.0041. AUTOR: 

BENEDITO RODRIGUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observo dos autos que a parte Autora não 

cumpriu o contido no art. 13-A da Resolução nº. 04/2016/TP, que 

estabelece: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. Desse modo, com base na norma acima citada, intime-se a 

parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

procedendo à identificação de cada documento anexado com a petição 

inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009830-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009830-37.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS VIEIRA DA SILVA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro 

de 2018, às 11:00 horas, a ser realizada na sala 06 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de debilidade 

profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter 

prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, 

III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001813-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALEXANDRE DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO FURTADO DE MENDONCA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a emenda a inicial contida em ID 12348884, bem como, 

seus documentos. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 17 de setembro de 2018, às 

12h00min, a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012633-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZAKI HASSAN FARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONÇALO DA SILVA OAB - MT0004265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012633-90.2018.8.11.0041. AUTOR: ZAKI 

HASSAN FARES RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos etc. Defiro a prioridade na tramitação do presente feito, 

nos termos do artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 25 de setembro de 2018, às 10:30 horas, a ser 

realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012315-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO OAB - MT22032/O 

(ADVOGADO)

JOSE GONCALVES DE CASTRO OAB - 568.555.591-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012315-10.2018.8.11.0041. AUTOR: 

BETHANIA MOURA DE CASTRO REPRESENTANTE: JOSE GONCALVES DE 

CASTRO RÉU: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. Retifique-se o polo 

ativo junto ao sistema PJE, para constar José Gonçalves de Castro como 

representante da Autora. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 de setembro 

de 2018, às 11:00 horas, a ser realizada na sala 02 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 

373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012343-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUSAN RAFAELLI EHRENBRIENK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA OAB - MT0014535A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 

do Código de Processo Civil) para 24 de setembro de 2018, às 10:30 

horas, a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova, ficando a cargo da empresa Requerida. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013061-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CLAUDIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 

do Código de Processo Civil) para 24 de setembro de 2018, às 11:00 
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horas, a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova, ficando a cargo da empresa Requerida. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014007-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILCA SEIXAS SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014007-44.2018.8.11.0041. AUTOR: GILCA 

SEIXAS SOUSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 

do Código de Processo Civil) para 26 de setembro de 2018, às 11:30 

horas, a ser realizada na sala 05 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas 

de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpram-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013287-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE SOARES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 

do Código de Processo Civil) para 24 de setembro de 2018, às 11:30 

horas, a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova, ficando a cargo da empresa Requerida. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014119-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JINNY EDUARDO OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GRANJA DE SOUZA OAB - MT12343/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Claudiney da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo que o presente feito distribuído erroneamente a este 

juízo, isso porque trata de matéria de competência de uma das varas 

Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca (reconhecimento 

de paternidade). Desse modo, com base no artigo 64, §1º, do Código de 

Processo Civil, declaro este Juízo absolutamente incompetente para 

apreciar o procedimento e determino a remessa dos presentes autos para 

uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta Capital. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014290-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIO BATISTA DA GRACA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 

do Código de Processo Civil) para 24 de setembro de 2018, às 08:30 

horas, a ser realizada na sala 03 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 
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experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova, ficando a cargo da empresa Requerida. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014982-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. G. R. (AUTOR)

NATALIA GABRIELLE GOMES ROBERTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206/O (ADVOGADO)

NERBIA NAYLA BATISTA GOMES OAB - 468.558.661-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 

do Código de Processo Civil) para 24 de setembro de 2018, às 09:00 

horas, a ser realizada na sala 03 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova, ficando a cargo da empresa Requerida. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1035162-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR VIEIRA DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT0019781A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COIMBRAL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de ID 12632565. Defiro a assistência 

judiciária gratuita ao Requerente, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil, conforme pleiteado na inicial. Citem-se, pessoalmente, os 

confinantes (art. 246, §3º, do CPC), e por edital, com o prazo de 30 (trinta) 

dias, os interessados ausentes, incertos e desconhecidos (art. 259, inciso 

I, do CPC). Cite-se a Requerida para, querendo, contestar a presente no 

prazo legal, consignando no mandado as advertências legais. 

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa, com ou sem 

manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público Estadual para 

manifestação (art. 178, inciso I, do CPC). Cientifique a União, o Estado de 

Mato Grosso e Município de Cuiabá, para que manifestem eventual 

interesse na causa, no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000520-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE SBARDELOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES LIMA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a emenda da inicial contida em ID 12323288, bem 

como, seus documentos. Expeça-se mandado monitório, com prazo de 15 

dias, para pagamento do débito e dos honorários advocatícios de cinco 

por cento do valor da causa (art. 701, caput, do Código de Processo Civil), 

ou para oferecimento de Embargos Monitórios. No caso de pagamento, a 

parte Requerida ficará isenta do pagamento das custas processuais 

(artigo 701, §1º, do Código de Processo Civil). Deverá constar no 

mandado que não havendo cumprimento da obrigação ou o não 

oferecimento de embargos, “constituir-se-á de pleno direito, o título 

executivo judicial” (artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil). Defiro a 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003370-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILTO PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17517/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a emenda a inicial contido na petição de ID 12653358, 

bem como, seus documentos. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 24 de setembro 

de 2018, às 09:30 horas, a ser realizada na sala 01 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 

373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova, ficando o mesmo a 

carga das empresas Requeridas. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006508-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J.R.DE OLIVEIRA RUSSO RESTAURANTE - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (RÉU)
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Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a emenda a inicial contido na petição de ID 13054176, 

bem como, seus documentos. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 24 de setembro 

de 2018, às 10:30 horas, a ser realizada na sala 01 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 

373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova, ficando o mesmo a 

carga da empresa Requerida. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028436-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO MENDES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028436-50.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CONCEICAO MENDES DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observa-se que o Requerente havia 

ajuizado anteriormente demanda idêntica à presente, registrada no sistema 

PJE sob o n. 1022111-59.2017.8.11.0041, que todavia foi julgada extinta, 

sem resolução do mérito, pelo Juízo da 10ª Vara Cível desta Comarca. 

Assim sendo, verifico que a presente lide foi distribuída de forma errônea 

a este Juízo, pois há prevenção do Juízo da 10ª Vara Cível desta 

Comarca. Nesse sentido é o que estabelece o artigo 286 do Código de 

Processo Civil, in verbis: “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; (...)” – grifei. E, ainda, o entendimento da 

Jurisprudência: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO 

- DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. À inteligência do artigo 253, II, do 

CPC, com redação determinada pela Lei 11.280/2006, distribuir-se-ão por 

dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o 

processo, sem resolução de mérito, for reiterado o pedido. Conflito 

conhecido. Declarado competente o Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de 

B e l o  H o r i z o n t e .  ( T J - M G  1 0 0 0 0 0 7 4 6 5 8 6 7 5 0 0 0 1  M G 

1.0000.07.465867-5/000(1), Relator: ROBERTO BORGES DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 06/05/2008, Data de Publicação: 31/05/2008). Diante 

do exposto, e em observância ao princípio da identidade física do juiz, 

DECLARO este Juízo absolutamente incompetente para processar e julgar 

o presente feito, devendo o processo ser remetido para a 10ª Vara Cível 

desta Capital. Com o decurso de prazo da presente, remetam-se os autos 

ao referido Juízo, com as baixas e anotações necessárias junto à 

autuação. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001557-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA PEDROSA DA SILVA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001557-69.2018.8.11.0041. AUTOR: PAULA 

PEDROSA DA SILVA SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observa-se que o Requerente havia 

ajuizado anteriormente demanda idêntica à presente, registrada no sistema 

PJE sob o n. 1011074-35.2017.8.11.0041, que todavia foi julgada extinta, 

sem resolução do mérito, pelo Juízo da 10ª Vara Cível desta Comarca. 

Assim sendo, verifico que a presente lide foi distribuída de forma errônea 

a este Juízo, pois há prevenção do Juízo da 10ª Vara Cível desta 

Comarca. Nesse sentido é o que estabelece o artigo 286 do Código de 

Processo Civil, in verbis: “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; (...)” – grifei. E, ainda, o entendimento da 

Jurisprudência: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO 

- DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. À inteligência do artigo 253, II, do 

CPC, com redação determinada pela Lei 11.280/2006, distribuir-se-ão por 

dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o 

processo, sem resolução de mérito, for reiterado o pedido. Conflito 

conhecido. Declarado competente o Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de 

B e l o  H o r i z o n t e .  ( T J - M G  1 0 0 0 0 0 7 4 6 5 8 6 7 5 0 0 0 1  M G 

1.0000.07.465867-5/000(1), Relator: ROBERTO BORGES DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 06/05/2008, Data de Publicação: 31/05/2008). Diante 

do exposto, e em observância ao princípio da identidade física do juiz, 

DECLARO este Juízo absolutamente incompetente para processar e julgar 

o presente feito, devendo o processo ser remetido para a 10ª Vara Cível 

desta Capital. Com o decurso de prazo da presente, remetam-se os autos 

ao referido Juízo, com as baixas e anotações necessárias junto à 

autuação. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013318-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON JOSE DE CAMPOS MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 

do Código de Processo Civil) para 24 de setembro de 2018, às 12:00 

horas, a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 
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Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova, ficando a cargo das empresas Requeridas. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013593-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 

do Código de Processo Civil) para 24 de setembro de 2018, às 12:30 

horas, a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013703-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CRISTIANO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT0015259A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SANTANA DE PAULA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 

do Código de Processo Civil) para 24 de setembro de 2018, às 08:00 

horas, a ser realizada na sala 03 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova, ficando a cargo da empresa Requerida. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014777-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE PAULA ALVES SPIGOSSO (REQUERENTE)

EMERSON SPIGOSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita aos Requerentes, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 24 de setembro 

de 2018, às 09:30 horas, a ser realizada na sala 03 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 

373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova, ficando a cargo da 

empresa Requerida. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014300-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERNANDES DINIZ (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCINEIA DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita ao Requerente, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 24 de setembro 

de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada na sala 03 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Intime-se a Defensoria Pública Estadual pessoalmente, 

nos termos da Lei. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003891-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003891-13.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LUCIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA RÉU: AGUAS CUIABA S.A Vistos etc. 

Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo 

às análises necessárias. A Requerida impugnou, em sede de contestação, 

a assistência judiciária gratuita deferida à Requerente. É notório que a 

Assistência Judiciária será garantida àqueles que comprovarem a 

insuficiência de recursos, ex vi do disposto no art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, bem como do Código de Processo Civil, que 

regulamentam a matéria. Na hipótese dos autos, a impugnante comprova 

que a impugnada possui condições para efetuar o pagamento das custas 

e taxas judiciárias relativas ao presente feito. Isso porque, a Requerente é 

engenheira e reside em condomínio residencial de classe média alta nesta 

capital. Além disso, as imagens contidas nos documentos de id n. 8317218 

e 83172636 demonstram que a residência da Autora é de grande porte, o 

que faz concluir que a parte possui boa condição financeira. Por outro 

lado, a impugnada não sequer apresentou impugnação. Logo, havendo 

indícios suficientes da capacidade financeira da impugnada, caso do 

processo em exame, a revogação do pedido é medida que se impõe. 

Neste sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DO 

DEVEDOR - INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA CONCESSÃO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDÍCIOS DE CONDIÇÃO 

FINANCEIRA - RECURSO IMPROVIDO. Havendo nos autos comprovação 

de que o patrimônio do devedor comporta o pagamento das custas 

processuais, tal circunstância retira do requerente o perfil de 

hipossuficiência, pressuposto da norma instituidora do benefício da 

assistência judiciária gratuita. (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

6599/2010 - CLASSE CNJ - 202 – RELATORA: EXMA. SRA. DRA. 

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA – j. 16.06.2010) (destaquei). 

Oportunamente, transcrevo o inciso LXXIV, do artigo 5º da Constituição 

Federal: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos; Cabe anotar, ainda, que 

a declaração de pobreza acostada nos autos principais goza de 

presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser 

indeferido/revogado se houver elementos em sentido contrário, senão 

veja: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO 

MANTIDA. O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e 

irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, 

para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de 

impedir o abuso do direito. Portanto, não pode a parte pretender que o 

Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade 

real, justificando a concessão do benefício. (TJMT - QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - 

COMARCA DE POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação para revogar a 

assistência judiciária gratuita deferida à Requerente. Com o trânsito em 

julgado da presente, intime-se a Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, providenciar o pagamento das custas e taxas judiciárias, sob pena 

de extinção do processo. Certifique-se o trânsito em julgado do Recurso 

de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a 

tutela de urgência pleiteada na inicial. Com o pagamento das custas e 

taxas judiciárias, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem prejuízo da 

possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na oportunidade, as partes 

poderão manifestar o interesse na conciliação. Havendo ou não 

manifestação, certifique-se o necessário, após, venham os autos 

conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003435-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VILANY DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MG146954 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Objetiva a Requerente, por meio na petição de ID 12306271, o 

deferimento de tutela de urgência para que seja determinado a suspensão 

das cobranças dos serviços contratados junto a empresa de telefonia 

Requerida. A tutela de urgência poderá ser concedida quando evidenciado 

a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. No caso em exame, a probabilidade do direito se 

evidencia na alegação da Requerente de que os serviços de telefonia fixa 

parou de funcionar, bem como o serviço internet banda larga não foi 

ofertado desde a sua contratação. Somado a isso, a probabilidade do 

direito também residi na ausência de provas por parte da Requerida 

quanto a efetiva instalação e funcionamento dos serviços contratados, 

isso porque ao apresentar sua defesa a parte Requerida não juntou 

nenhuma prova hábil nesse sentido, tampouco, juntou o contrato firmado 

entre as partes (ID 8776805 à ID 8781009). O perigo de dano é notório, 

uma vez que as cobranças dos serviços que, em tese, não estão sendo 

usufruídos, tampouco, fornecidos de maneira exitosa, por si só, acarreta 

prejuízos financeiros à Requerente, restando comprovado, sem dúvida 

alguma, a urgência do pedido. Ademais, não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em qualquer tempo esta 

poderá ser revertida, desde que presentes os requisitos, bem como, não 

causará danos à Requerida, a qual poderá realizar a cobrança pelos 

serviços prestados, caso este Juízo julgue improcedente a ação. Logo, 

pelas provas carreadas aos autos, nesta fase de cognição sumária, o 

deferimento da tutela pretendida faz-se necessário, pois presentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar que a 

Requerida suspenda as cobranças em face da Requerente, referente aos 

serviços de telefonia em discussão. Em caso de descumprimento, fixo 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 10 

(dez) dias. Intime-se a parte Requerida pessoalmente da presente 

decisão. Após, o decurso do prazo recursal, voltem os autos conclusos 

para o saneamento do feito ou para o julgamento antecipado da lide. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1016321-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BEZERRA ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA OAB - MS20065 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DANTAS DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Procedo à busca de endereço junto a Receita Federal, via 

sistema INFOJUD e Bacenjud. Determino seja expedido ofícios apenas às 

empresas de telefonia para que informe eventual endereço da parte 

Requerida. Das informações manifeste a parte autora. Indefiro o pedido de 

expedição de ofício ao TRE, pois o art. 26, §3º, "b", da Resolução nº. 

20.132/98 do Tribunal Superior Eleitoral, autoriza apenas as autoridades 

judiciárias criminais o acesso as informações deste órgão. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021983-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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FLAVIO FONSECA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021983-39.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FLAVIO FONSECA DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observa-se que o Requerente havia 

ajuizado anteriormente demanda idêntica à presente, registrada no sistema 

PJE sob o n. 1007564-14.2017.8.11.0041, que todavia foi julgada extinta, 

sem resolução do mérito, pelo Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca. 

Assim sendo, verifico que a presente lide foi distribuída de forma errônea 

a este Juízo, pois há prevenção do Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca. 

Nesse sentido é o que estabelece o artigo 286 do Código de Processo 

Civil, in verbis: “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; (...)” – grifei. E, ainda, o entendimento da 

Jurisprudência: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO 

- DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. À inteligência do artigo 253, II, do 

CPC, com redação determinada pela Lei 11.280/2006, distribuir-se-ão por 

dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o 

processo, sem resolução de mérito, for reiterado o pedido. Conflito 

conhecido. Declarado competente o Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de 

B e l o  H o r i z o n t e .  ( T J - M G  1 0 0 0 0 0 7 4 6 5 8 6 7 5 0 0 0 1  M G 

1.0000.07.465867-5/000(1), Relator: ROBERTO BORGES DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 06/05/2008, Data de Publicação: 31/05/2008). Diante 

do exposto, e em observância ao princípio da identidade física do juiz, 

DECLARO este Juízo absolutamente incompetente para processar e julgar 

o presente feito, devendo o processo ser remetido para a 3ª Vara Cível 

desta Capital. Com o decurso de prazo da presente, remetam-se os autos 

ao referido Juízo, com as baixas e anotações necessárias junto à 

autuação. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005378-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E 

EPI S LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLA ANDRADE CAMPOS OAB - MT17270/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005378-18.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E 

EPI S LTDA - EPP RÉU: ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA 

LTDA Vistos etc. Em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara 

Cível desta Comarca, no processo de n. 1036259-75.2017.8.11.0041, que 

deferiu a recuperação judicial da Requerida, determino a suspensão do 

presente feito pelo prazo de 06 (seis) meses. Transcorrido o prazo, 

certifique o necessário e façam os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010653-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010653-11.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de setembro 

de 2018, às 11:15 horas, a ser realizada na sala 06 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de debilidade 

profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter 

prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, 

III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009938-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR)

WANISCLEY FRANCISCO DE JESUS (AUTOR)

M. G. F. D. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009938-66.2018.8.11.0041. AUTOR: 

WANISCLEY FRANCISCO DE JESUS, MARCIO GABRIEL FRANCISCO DE 

JESUS, SUELY FRANCISCA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Embora os Requerentes tenham manifestado o 

desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º do Código de 

Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 26 de setembro 

de 2018, às 11:30 horas, a ser realizada na sala 06 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Os 

Requerentes serão intimados na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 

334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009967-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009967-19.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIO LUIZ DE FRANCA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte requerente não tenha manifestado interesse na conciliação, com 
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base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 26 de setembro de 2018, às 10:45 horas, a ser 

realizada na sala 06 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010069-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010069-41.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

LUCIANO APARECIDO DOS SANTOS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Defiro a 

assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 26 de setembro de 2018, às 12:00 horas, a ser 

realizada na sala 06 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que o 

Autor é portador de debilidade profissional decorrente de acidente de 

trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da 

Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual 

modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009912-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009912-68.2018.8.11.0041. AUTOR: 

AMANDA OLIVEIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte Requerente não tenha manifestado interesse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 26 de setembro de 2018, às 08:00 horas, a ser 

realizada na sala 07 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que a 

Autora é portadora de debilidade profissional decorrente de acidente de 

trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da 

Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual 

modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010030-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO DOMINGOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010030-44.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EUGENIO DOMINGOS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de setembro de 2018, às 08:15 horas, a ser realizada na sala 07 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010065-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL BENEDITO DE LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010065-04.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ISRAEL BENEDITO DE LARA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte Requerente não tenha manifestado interesse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 26 de setembro de 2018, às 08:30 horas, a ser 

realizada na sala 07 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que o 

Autor é portador de debilidade profissional decorrente de acidente de 

trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da 

Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual 

modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014271-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BELO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON GOMES DE MORAIS FILHO OAB - GO9569 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MG0030629A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014271-32.2016.8.11.0041. AUTOR: 

LEONARDO BELO DOS SANTOS RÉU: LIBERTY SEGUROS S/A Vistos etc. 

Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo 

às análises necessárias. A respeito da preliminar de ilegitimidade ativa, 

entendo que a matéria se confunde com a questão de mérito trazida à 

exame, razão pela qual será apreciada no momento da sentença. Sendo 

as partes legítimas, estando devidamente representadas e inexistindo 

preliminar ou prejudicial a ser apreciada, dou o feito por saneado. Fixo 

como ponto controvertido da presente demanda: a) a ausência de 

veracidade nas informações prestadas pelo Requerente à Requerida 

quando da regulação do sinistro; b) a ocorrência de perda total dos 

veículos; c) a obrigação da Requerida pagar as despesas decorrentes da 

locação de veículo; e, d) os danos morais sofridos pelo Requerente. Para 

comprovar parte dos pontos controvertidos, defiro a expedição de ofício 

para o Comando Regional da Polícia Militar de Cuiabá MT e Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), como pretendido pelas partes (id 

n. 10872689 e 11032460). Das informações, manifestem as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Além disso, para sanar os pontos 

controvertidos de itens “a” e “b”, defiro a produção de prova pericial 

técnica pleiteada pela Requerida, motivo pelo qual nomeio como perito 

judicial o Sr. José Duarte de Araújo, engenheiro mecânico, que pode ser 

encontrado pelos telefones: (65) 3634-1145; (65) 3634-4772; (65) 

8118-1694 ou (65) 8118-0932, e-mail jdaraujo@gmail.com e 

jdaraujo@brturbo.com.br. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 

laudo, contados a partir da realização da pericia, bem como saliento que o 

pagamento dos honorários periciais será realizado em 50% (cinquenta por 

cento) no início dos trabalhos e o restante ao final, depois de prestados os 

esclarecimentos, se existirem (art. 465, §4º, do Código de Processo Civil). 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos. Intime-se o perito 

acima nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste a 

concordância da nomeação e, por consequência, caso positivo, apresente 

a proposta de honorários. Com a indicação dos honorários, intimem-se as 

partes para ciência e, havendo concordância, a Requerida deverá 

comprovar nos autos o depósito integral da quantia indicada (art. 95 do 

Código de Processo Civil). Com o depósito, expeça-se alvará em favor do 

perito judicial para levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos 

honorários e intime-o para início dos trabalhos periciais. Intimem-se as 

partes e assistentes técnicos para início dos trabalhos. Do laudo, às 

partes. Após, conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1003122-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH PAESANO DA CUNHA JUNQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN OAB - MT3769/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA MONTEIRO DE OLIVEIRA KUNZE (REQUERIDO)

AMORESIO DE OLIVEIRA SOBRINHO (REQUERIDO)

ROMMEL FRANCISCO PINTEL KUNZE (REQUERIDO)

renion francisco mariano (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA OAB - MT0012822A (ADVOGADO)

SAMIR HAMMOUD OAB - MT5265/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003122-05.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARGARETH PAESANO DA CUNHA JUNQUEIRA REQUERIDO: AMORESIO 

DE OLIVEIRA SOBRINHO, RENION FRANCISCO MARIANO, ROMMEL 

FRANCISCO PINTEL KUNZE, PATRICIA MONTEIRO DE OLIVEIRA KUNZE 

Vistos etc. Os Requeridos Amoresio e Patricia arguiram, preliminarmente, a 

inépcia da inicial, todavia, os vícios apontados na contestação (id n. 

8121533) foram devidamente sanados pela Requerente em sua 

impugnação (id n. 11128933), razão pela qual entendo que não há que se 

falar em inépcia. A respeito da impugnação ao valor da causa, verifico que 

as alegações dos Requeridos merecem guarida, isso porque, conforme 

argumentado, a Requerente objetiva na inicial sejam prestados as contas 

relativas à movimentação financeira no valor de R$ 301.000,00 (trezentos 

e um mil reais). Tendo a presente ação conteúdo econômico determinado, 

impõe-se a utilização do mesmo como parâmetro valorativo da causa, por 

se tratar do fim patrimonial perseguido pela Autora. Além disso, 

observa-se que a Requerente sequer impugnou o pedido, se limitando a 

dizer que deu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) “para 

efeitos meramente fiscais, pois que, em caso de negativa da gratuidade da 

justiça o valor de custas a recolher seria mais viável de ser amealhado do 

que se a Autora desse à causa o valor que a máquina valia naquela 

época” – sic pág. 05 id n. 11128881. Logo, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação ao valor da causa, para atribuir à ação o valor de R$ 

301.000,00 (trezentos e um mil reais). Retifique-se junto ao sistema PJE. 

Os Requeridos impugnaram também a assistência judiciária gratuita 

deferida à Requerente. É notório que a Assistência Judiciária será 

garantida àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, ex vi do 

disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, bem como a Lei 

Federal n.º 1.060/50 e o Código de Processo Civil, que regulamentam a 

matéria. Na hipótese dos autos, os impugnantes comprovam que a 

impugnada possui condições para efetuar o pagamento das custas 

processuais referente presente feito. Isso porque, os Requeridos 

comprovam que a Requerida possui três automóveis e dois imóveis, 

enquanto a Requerente não logrou êxito em desconstituir tais alegações, 

ônus que lhe cabia, pois se limitou a alegar que um dos imóveis e dois 

automóveis não lhes pertencem, todavia, não traz nenhuma prova neste 

sentido. Entendo que nenhuma pessoa hipossuficiente, como alega a 

Requerente, possui tantos bens de relevante montante. Ademais, cabe 

anotar que a declaração de pobreza acostada com a inicial goza de 

presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser 

indeferido/revogado se houver elementos em sentido contrário: 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício. (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). Logo, havendo indícios 

suficientes da capacidade financeira da impugnada, caso do processo em 

exame, a revogação da assistência gratuita é medida que se impõe. Neste 

sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DO DEVEDOR - 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDÍCIOS DE CONDIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO 

IMPROVIDO. Havendo nos autos comprovação de que o patrimônio do 

devedor comporta o pagamento das custas processuais, tal circunstância 

retira do requerente o perfil de hipossuficiência, pressuposto da norma 

instituidora do benefício da assistência judiciária gratuita. (TJMT - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 6599/2010 - CLASSE CNJ - 202 – 

RELATORA: EXMA. SRA. DRA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA – j. 

16.06.2010) (destaquei). Oportunamente, transcrevo o inciso LXXIV, do 

artigo 5º da Constituição Federal: LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a Impugnação à Justiça Gratuita 

para revogar o benefício deferido à Requerente. Com o decurso de prazo 

recursal da presente, intime-se a Requerente/Impugnada para efetuar o 

pagamento das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, observando o valor dado à causa na presente decisum (R$ 

301.000,00), sob pena de extinção do processo. Decorrido o prazo, 

certifique o necessário e venham os autos conclusos. Saliento que as 

preliminares de ilegitimidade passiva serão apreciadas após o 

cumprimento das determinações acima. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1011491-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CARLA MALHEIROS RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011491-51.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA 

RÉU: ANA CARLA MALHEIROS RIBEIRO Vistos etc. Prosegur Brasil S/A 

ajuizou a presente Ação Renovatória de Locação Empresarial em face de 

Clovis Hugueney Neto, ambos qualificados nos autos. Todavia, a parte 

Autora pugna pela desistência do feito e, por consequência, a sua 

extinção. Relatado o necessário. Decido. Posto isso, nos termos do 

parágrafo único, do artigo 200, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

a desistência formulada pela parte Requerente (id n. 13446136) e, por 

consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo 

Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do mérito. 

Sem honorários, em razão da ausência de manifestação da parte 

contrária. Eventuais custas remanescentes pela Requerente. Transitada 

em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017212-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA LARISSA GOMES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração, alegando a existência de vícios na sentença prolatada nos 

autos, sob o argumento de que os honorários advocatícios de 

sucumbência foram arbitrados indevidamente (ID 12737297). Manifestação 

da parte Embargada em ID 12766438. Certidão de tempestividade em ID 

12766438. Relatado o necessário. Decido. Recebo os embargos 

declaratórios, pois tempestivos. A parte embargante elege matéria já 

superada no feito para reabertura de discussão, pois, a decisão recorrida 

é clara ao fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, em razão do disposto no artigo 85, §8º, do 

Código de Processo Civil. Ou seja, a decisão objurgada foi devidamente 

fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da República), não 

havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada por este 

recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no artigo 1.022, 

e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas afastar a 

obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado recurso de 

fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos de 

declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que por 

sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois propugna 

a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a existência de 

contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso, pois 

havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro que não o 

presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NÃO 

VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO 

ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE PONTO A 

PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício alegado pela 

parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos embargos 

declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio para reanálise 

de matéria e não serve para adequar o julgado ao entendimento da parte. 

O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses 

suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já 

encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 

169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª 

Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 

22-02-2011). Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios, haja vista a inexistência de omissão, 

obscuridade ou contradição na sentença de ID 12607782. Cumpra-se 

conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015159-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR BATISTA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração em ID 12742244, alegando a existência de omissão, 

contradição e obscuridade na sentença proferida nos autos. A parte 

Embargada apresentou suas contrarrazões em ID 12765573. Certidão de 

tempestividade em ID 13088311. Relatado o necessário. Decido. Recebo 

os embargos declaratórios, pois tempestivos. A parte embargante elege 

matéria de convicção do Juízo para fundamentar sua pretensão. A 

decisão objurgada foi devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da 

Constituição da República), não havendo qualquer omissão, contradição 

ou obscuridade a ser aclarada por este recurso. É cediço que os 

embargos declaratórios previsto no artigo 1.022, e seus incisos, do Código 

de Processo Civil, visam apenas afastar a obscuridade, a contradição e a 

omissão, sendo denominado recurso de fundamentação vinculada. O que 

se vê do presente embargos de declaração é a irresignação em relação 

ao conteúdo da decisão, que por sua vez, é tema a ser discutido na via e 

jurisdição própria, pois propugna a rediscussão da decisão proferida. 

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou 

obscuridade justificadora deste recurso, pois havendo irresignação de 

fundo, o recurso cabível é outro que não o presente. Neste sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - 

REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO 

ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE PONTO A 

PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício alegado pela 

parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos embargos 

declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio para reanálise 

de matéria e não serve para adequar o julgado ao entendimento da parte. 

O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses 

suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já 

encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 

169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª 

Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 

22-02-2011). Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam 

para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi 

fundamentada por motivos suficientes para julgar a matéria alegada, 

expressando dessa forma o convencimento deste Juízo. Diante do 

exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12606829. Cumpra-se a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022702-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CARDOSO NEVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração em ID 12731940, alegando a existência de omissão e 

contradição na sentença proferida nos autos. A parte Embargada 

apresentou suas contrarrazões em ID 12741997. Certidão de 

tempestividade em ID 13088352. Relatado o necessário. Decido. Recebo 

os embargos declaratórios, pois tempestivos. A parte embargante elege 

matéria de convicção do Juízo para fundamentar sua pretensão. A 

decisão objurgada foi devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da 

Constituição da República), não havendo qualquer omissão, contradição 

ou obscuridade a ser aclarada por este recurso. É cediço que os 

embargos declaratórios previsto no artigo 1.022, e seus incisos, do Código 

de Processo Civil, visam apenas afastar a obscuridade, a contradição e a 

omissão, sendo denominado recurso de fundamentação vinculada. O que 

se vê do presente embargos de declaração é a irresignação em relação 

ao conteúdo da decisão, que por sua vez, é tema a ser discutido na via e 

jurisdição própria, pois propugna a rediscussão da decisão proferida. 

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou 

obscuridade justificadora deste recurso, pois havendo irresignação de 

fundo, o recurso cabível é outro que não o presente. Neste sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - 

REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO 

ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE PONTO A 

PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício alegado pela 

parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos embargos 

declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio para reanálise 

de matéria e não serve para adequar o julgado ao entendimento da parte. 

O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses 

suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já 

encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 

169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª 

Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 

22-02-2011). Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam 

para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi 

fundamentada por motivos suficientes para julgar a matéria alegada, 

expressando dessa forma o convencimento deste Juízo. Diante do 

exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12609468. Cumpra-se a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022839-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODACIR MIGUEL PIESANTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração em ID 12752591, alegando a existência de vícios na sentença 

proferida nos autos. Certidão de tempestividade em ID 12752591. Relatado 

o necessário. Decido. Recebo os embargos declaratórios, pois 

tempestivos. A parte embargante elege matéria de convicção do Juízo 

para fundamentar sua pretensão. A decisão objurgada foi devidamente 

fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da República), não 

havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 

NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 

JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, entendo que os embargos declaratórios 

não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez 

que foi fundamentada por motivos suficientes para julgar a matéria 

alegada, expressando dessa forma o convencimento deste Juízo. Diante 

do exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12620147. Cumpra-se a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000189-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES CELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração, alegando a existência de vícios na sentença prolatada nos 

autos, sob o argumento de que os honorários advocatícios de 

sucumbência foram arbitrados indevidamente (ID 12736516). Certidão de 

tempestividade em ID 13088430. Relatado o necessário. Decido. Recebo 

os embargos declaratórios, pois tempestivos. A parte embargante elege 

matéria já superada no feito para reabertura de discussão, pois, a decisão 

recorrida é clara ao fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do disposto no artigo 

85, §8º, do Código de Processo Civil. Ou seja, a decisão objurgada foi 

devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da 

República), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 

NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 

JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, estando a decisão recorrida devidamente 
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fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios, haja vista a inexistência de omissão, 

obscuridade ou contradição na sentença de ID 12620854. Cumpra-se 

conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001679-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISVAL SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração em ID 12758878, alegando a existência de erro material na 

sentença prolatada nos autos. Afirma que a data do sinistro contida no 

dispositivo da referida decisum encontra-se equivocada. Certidão de 

tempestividade em ID 13088722. Relatado o necessário. Decido. Sendo 

tempestivo, recebo os embargos declaratórios de ID 12758878. 

Observa-se a existência de vício na fundamentação da sentença 

recorrida, pois é incontroverso nos autos que o acidente automobilístico 

ocorreu na data de 29/09/2016, conforme se verifica com os documentos 

que instruem a inicial, especialmente pelo Boletim de Ocorrência (ID 

4659274) e pelo Histórico Clínico (ID 4659313), todavia, na sentença 

constou data diversa. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.022, 

inciso III, do Código de Processo Civil, acolho os embargos declaratórios 

opostos em ID 12758878 para modificar a fundamentação da sentença 

para constar, onde se lê: “A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

14/10/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada.” 

Passa a constar: “A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

29/09/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada”. 

No mais, cumpra-se conforme a sentença de ID 12637689. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010666-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULO BORGES DA SILVA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010666-44.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FABIULO BORGES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Certifique o trânsito em julgado da sentença 

(id n. 12556923). Observo que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a 

Executada realizou o pagamento integral da dívida e a parte Exequente 

manifesta concordância com o montante depositado, restando satisfeita 

na integralidade a obrigação. Diante do exposto, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

Cumprimento de Sentença, com resolução do mérito. Transitada em julgado 

a presente, defiro a expedição de alvará judicial para liberação do valor 

depositado nos autos (id n. 13113733), conforme requerido (id n. 

13273137). Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000883-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE LINA DOS SANTOS ROBERTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração em ID 12733713, alegando a existência de erro material na 

sentença prolatada nos autos, bem como, a diminuição do valor arbitrado 

relativos aos honorários advocatícios. Afirma que a data do sinistro 

contida na fundamentação da referida decisum encontra-se equivocada, 

bem como, que os honorários sucumbenciais foram arbitrados de forma 

equivocada. Manifestação da parte Embargada em ID 13090261. Relatado 

o necessário. Decido. Sendo tempestivo, recebo os embargos 

declaratórios de ID 12733713. Observa-se a existência de vício na 

fundamentação da sentença recorrida, pois é incontroverso nos autos 

que o acidente automobilístico ocorreu na data de 07/09/2016, conforme 

se verifica com os documentos que instruem a inicial, especialmente pelo 

Boletim de Ocorrência (ID 4608615), todavia, na fundamentação consta 

data diversa. Ademais, no próprio relato da inicial costa que o acidente 

ocorreu na data de 07/09/2016, o que evidencia a existência de erro 

material, merecendo acolhimento os embargos opostos. De igual modo, 

observo a ocorrência de erro material no que tange ao arbitramento dos 

honorários sucumbenciais, posto que este juízo ao fixa-los, o fez com 

base sobre o valor atualizado da causa, todavia, o correto seria 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, acolho os 

embargos declaratórios opostos para modificar a fundamentação e o 

dispositivo da sentença para constar, onde se lê: “A indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em razão do 

sinistro ocorrido em 09/03/2014, nos termos da Medida Provisória nº 

340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 11.482/2007, de 

31/05/2007), vigente na data do acidente, que estabeleceu as alterações 

na Lei nº 6.194/74, acima citada.” “Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil.” Passa a constar: “A indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em razão do 

sinistro ocorrido em 07/09/2016, nos termos da Medida Provisória nº 

340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 11.482/2007, de 

31/05/2007), vigente na data do acidente, que estabeleceu as alterações 

na Lei nº 6.194/74, acima citada.” “Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º 

do Código de Processo Civil.” No mais, cumpra-se conforme a sentença de 

ID 12565514. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002718-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO JERONIMO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração em ID 12735390, alegando a existência de vícios na sentença 

proferida nos autos. A parte Embargada apresentou sua contrarrazões 

em ID 13090166. Certidão de tempestividade em ID 13311394. Relatado o 

necessário. Decido. Recebo os embargos declaratórios, pois tempestivos. 

A parte embargante elege matéria de convicção do Juízo para 

fundamentar sua pretensão. A decisão objurgada foi devidamente 

fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da República), não 

havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 

NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 

JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, entendo que os embargos declaratórios 

não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez 

que foi fundamentada por motivos suficientes para julgar a matéria 

alegada, expressando dessa forma o convencimento deste Juízo. Diante 

do exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12564401. Cumpra-se a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015203-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER FABIO NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração em ID 12731822, alegando a existência de vícios na sentença 

proferida nos autos. A parte Embargada apresentou sua contrarrazões 

em ID 12764410. Certidão de tempestividade em ID 13323304. Relatado o 

necessário. Decido. Recebo os embargos declaratórios, pois tempestivos. 

A parte embargante elege matéria de convicção do Juízo para 

fundamentar sua pretensão. A decisão objurgada foi devidamente 

fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da República), não 

havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 

NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 

JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, entendo que os embargos declaratórios 

não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez 

que foi fundamentada por motivos suficientes para julgar a matéria 

alegada, expressando dessa forma o convencimento deste Juízo. Diante 

do exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12557668. Cumpra-se a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023232-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GONCALVES DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração em ID 12735131, alegando a existência de vícios na sentença 

proferida nos autos. A parte Embargada apresentou sua contrarrazões 

em ID 13293879. Certidão de tempestividade em ID 13323745. Relatado o 

necessário. Decido. Recebo os embargos declaratórios, pois tempestivos. 

A parte embargante elege matéria de convicção do Juízo para 

fundamentar sua pretensão. A decisão objurgada foi devidamente 

fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da República), não 

havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 

NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 

JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, entendo que os embargos declaratórios 

não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez 
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que foi fundamentada por motivos suficientes para julgar a matéria 

alegada, expressando dessa forma o convencimento deste Juízo. Diante 

do exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12558456. Cumpra-se a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023923-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ALVES NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais opôs Embargos 

de Declaração, alegando a existência de vícios na sentença prolatada nos 

autos, sob o argumento de que os honorários advocatícios de 

sucumbência foram arbitrados indevidamente (ID 12748464). A parte 

Embargada apresentou contrarrazões em ID 12762312. Certidão de 

tempestividade em ID 13323846. Relatado o necessário. Decido. Recebo 

os embargos declaratórios, pois tempestivos. A parte embargante elege 

matéria já superada no feito para reabertura de discussão, pois, a decisão 

recorrida é clara ao fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do disposto no artigo 

85, §8º, do Código de Processo Civil. Ou seja, a decisão objurgada foi 

devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da 

República), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 

NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 

JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios, haja vista a inexistência de omissão, 

obscuridade ou contradição na sentença de ID 12558986. Cumpra-se 

conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022110-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração em ID 12737104, alegando a existência de vícios na sentença 

proferida nos autos. A parte Embargada apresentou sua contrarrazões 

em ID 12764685. Certidão de tempestividade em ID 13326098. Relatado o 

necessário. Decido. Recebo os embargos declaratórios, pois tempestivos. 

A parte embargante elege matéria de convicção do Juízo para 

fundamentar sua pretensão. A decisão objurgada foi devidamente 

fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da República), não 

havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 

NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 

JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, entendo que os embargos declaratórios 

não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez 

que foi fundamentada por motivos suficientes para julgar a matéria 

alegada, expressando dessa forma o convencimento deste Juízo. Diante 

do exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12562484. Cumpra-se a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016518-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI BEZERRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração em ID 12736735, alegando a existência de vícios na sentença 

proferida nos autos. A parte Embargada apresentou sua contrarrazões 

em ID 12739745. Certidão de tempestividade em ID 13328986. Relatado o 

necessário. Decido. Recebo os embargos declaratórios, pois tempestivos. 

A parte embargante elege matéria de convicção do Juízo para 

fundamentar sua pretensão. A decisão objurgada foi devidamente 

fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da República), não 

havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 
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NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 

JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, entendo que os embargos declaratórios 

não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez 

que foi fundamentada por motivos suficientes para julgar a matéria 

alegada, expressando dessa forma o convencimento deste Juízo. Diante 

do exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12606538. Cumpra-se a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022115-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON ALVES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração em ID 12748382, alegando a existência de vícios na sentença 

proferida nos autos. A parte Embargada apresentou sua contrarrazões 

em ID 12762779. Certidão de tempestividade em ID 13329114. Relatado o 

necessário. Decido. Recebo os embargos declaratórios, pois tempestivos. 

A parte embargante elege matéria de convicção do Juízo para 

fundamentar sua pretensão. A decisão objurgada foi devidamente 

fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da República), não 

havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 

NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 

JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, entendo que os embargos declaratórios 

não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez 

que foi fundamentada por motivos suficientes para julgar a matéria 

alegada, expressando dessa forma o convencimento deste Juízo. Diante 

do exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12618453. Cumpra-se a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003740-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINO GOMES TAVARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros opôs embargos declaratórios em 

face da sentença proferida nos autos, afirmando que a mesma possui 

vícios (ID 12882615). A parte Embargada apresentou contrarrazões em ID 

12888020. Certificada a tempestividade dos Embargos de Declaração em 

ID 13333204, os autos vieram conclusos para decisão. Relatado o 

necessário. Decido. Sendo tempestivos os Embargos opostos, os recebo 

e passo a apreciá-los. A parte embargante elege matéria já superada no 

feito para reabertura de discussão, uma vez que a decisão objurgada foi 

devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da 

República), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, é o denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO 

DO JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME 

DE PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE 

- RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, entendo que os embargos declaratórios 

não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez 

que foi fundamentada por motivos suficientes para julgar a matéria 

alegada, expressando dessa forma o convencimento deste Juízo. Diante 

do exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12785336. Cumpra-se conforme a decisum recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019127-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELOIANA VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros opôs embargos declaratórios em 

face da sentença proferida nos autos, afirmando que a mesma possui 

vícios (ID 12894928). A parte Embargada apresentou contrarrazões em ID 

13293915. Certificada a tempestividade dos Embargos de Declaração em 

ID 13350354, os autos vieram conclusos para decisão. Relatado o 

necessário. Decido. Sendo tempestivos os Embargos opostos, os recebo 
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e passo a apreciá-los. A parte embargante elege matéria já superada no 

feito para reabertura de discussão, uma vez que a decisão objurgada foi 

devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da 

República), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, é o denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO 

DO JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME 

DE PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE 

- RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, entendo que os embargos declaratórios 

não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez 

que foi fundamentada por motivos suficientes para julgar a matéria 

alegada, expressando dessa forma o convencimento deste Juízo. Diante 

do exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12743058. Cumpra-se conforme a decisum recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018829-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS KANSO BRANDINI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros opôs embargos declaratórios em 

face da sentença proferida nos autos, afirmando que a mesma possui 

vícios (ID 12882716). A parte Embargada apresentou contrarrazões em ID 

13293931. Certificada a tempestividade dos Embargos de Declaração em 

ID 13293931, os autos vieram conclusos para decisão. Relatado o 

necessário. Decido. Sendo tempestivos os Embargos opostos, os recebo 

e passo a apreciá-los. A parte embargante elege matéria já superada no 

feito para reabertura de discussão, uma vez que a decisão objurgada foi 

devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da 

República), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, é o denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO 

DO JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME 

DE PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE 

- RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, entendo que os embargos declaratórios 

não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez 

que foi fundamentada por motivos suficientes para julgar a matéria 

alegada, expressando dessa forma o convencimento deste Juízo. Diante 

do exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12743327. Cumpra-se conforme a decisum recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009207-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SOARES DOS SANTOS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros opôs embargos declaratórios em 

face da sentença proferida nos autos, afirmando que a mesma contêm 

erro material referente a data do sinistro (ID 12879119). A parte 

Embargada apresentou contrarrazões em ID 12892478, não se opondo ao 

pedido. Certificada a tempestividade dos Embargos de Declaração em ID 

13351444, os autos vieram conclusos para decisão. Relatado o 

necessário. Decido. Sendo tempestivo, recebo os embargos declaratórios 

de ID 12879119. Observa-se a existência de vício na fundamentação da 

sentença recorrida, pois é incontroverso nos autos que o acidente 

automobilístico ocorreu na data de 07/01/2017, conforme se verifica com 

os documentos que instruem a inicial, todavia, no dispositivo consta data 

diversa. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código 

de Processo Civil, acolho os embargos declaratórios opostos para 

modificar parte da sentença para constar, onde se lê: “A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro ocorrido em 07/01/2015, nos termos da Medida Provisória 

nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 11.482/2007, de 

31/05/2007), vigente na data do acidente, que estabeleceu as alterações 

na Lei nº 6.194/74, acima citada.” Passa a constar: “A indenização deve 

ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em razão 

do sinistro ocorrido em 07/01/2017, nos termos da Medida Provisória nº 

340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 11.482/2007, de 

31/05/2007), vigente na data do acidente, que estabeleceu as alterações 

na Lei nº 6.194/74, acima citada.” No mais, cumpra-se conforme a 

sentença de ID 12763387. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004458-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON DE SOUSA (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros opôs embargos declaratórios em 

face da sentença proferida nos autos, afirmando que a mesma possui 

vícios (ID 12940277). A parte Embargada apresentou contrarrazões em ID 

13293947. Certificada a tempestividade dos Embargos de Declaração em 

ID 13351969, os autos vieram conclusos para decisão. Relatado o 

necessário. Decido. Sendo tempestivos os Embargos opostos, os recebo 
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e passo a apreciá-los. A parte embargante elege matéria já superada no 

feito para reabertura de discussão, uma vez que a decisão objurgada foi 

devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da 

República), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, é o denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO 

DO JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME 

DE PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE 

- RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, entendo que os embargos declaratórios 

não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez 

que foi fundamentada por motivos suficientes para julgar a matéria 

alegada, expressando dessa forma o convencimento deste Juízo. Diante 

do exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12770100. Cumpra-se conforme a decisum recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022630-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros opôs embargos declaratórios em 

face da sentença proferida nos autos, afirmando que a mesma possui 

vícios (ID 12939103). A parte Embargada apresentou contrarrazões em ID 

13293938. Certificada a tempestividade dos Embargos de Declaração em 

ID 13352437, os autos vieram conclusos para decisão. Relatado o 

necessário. Decido. Sendo tempestivos os Embargos opostos, os recebo 

e passo a apreciá-los. A parte embargante elege matéria já superada no 

feito para reabertura de discussão, uma vez que a decisão objurgada foi 

devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da 

República), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, é o denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO 

DO JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME 

DE PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE 

- RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, entendo que os embargos declaratórios 

não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez 

que foi fundamentada por motivos suficientes para julgar a matéria 

alegada, expressando dessa forma o convencimento deste Juízo. Diante 

do exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12765105. Cumpra-se conforme a decisum recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017919-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros opôs embargos declaratórios em 

face da sentença proferida nos autos, afirmando que a mesma possui 

vícios (ID 13518355). A parte Embargada apresentou contrarrazões em ID 

13619636. Relatado o necessário. Decido. Sendo tempestivos os 

Embargos opostos, os recebo e passo a apreciá-los. A parte embargante 

elege matéria já superada no feito para reabertura de discussão, uma vez 

que a decisão objurgada foi devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX 

da Constituição da República), não havendo qualquer omissão ou 

contradição a ser aclarada por este recurso. É cediço que os embargos 

declaratórios previsto no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de 

Processo Civil, visam apenas afastar a obscuridade, a contradição e a 

omissão, é o denominado recurso de fundamentação vinculada. O que se 

vê do presente embargos de declaração é a irresignação em relação ao 

conteúdo da decisão, que por sua vez, é tema a ser discutido na via e 

jurisdição própria, pois propugna a rediscussão da decisão proferida. 

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou 

obscuridade justificadora deste recurso, pois havendo irresignação de 

fundo, o recurso cabível é outro que não o presente. Neste sentido é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - 

REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO 

ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE PONTO A 

PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício alegado pela 

parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos embargos 

declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio para reanálise 

de matéria e não serve para adequar o julgado ao entendimento da parte. 

O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses 

suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já 

encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 

169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª 

Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 

22-02-2011). Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam 

para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi 

fundamentada por motivos suficientes para julgar a matéria alegada, 

expressando dessa forma o convencimento deste Juízo. Diante do 

exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

13093336. Cumpra-se conforme a decisum recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001625-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MORGANA CARLA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001625-53.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MORGANA CARLA DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observo que o feito 

cumpriu com sua finalidade, pois a Executada realizou o pagamento 

integral da dívida e a parte Exequente manifesta concordância com o 

montante depositado, restando satisfeita na integralidade a obrigação. 

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito. Transitada em julgado a presente, defiro a 

expedição de alvará judicial para liberação do valor depositado nos autos 

(id n. 13671302), conforme requerido (id n. 13750031). Além disso, 

expeça-se o alvará como determinado na decisão de id n. 13163784. 

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1018035-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE GOMES DOS SANTOS (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOCRATES MOTA MARTINS OAB - MT20916/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEODORA FERNANDES VASCONCELOS (OPOSTO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Zenaide Gomes dos Santos interpôs a presente Oposição em 

face de Teodora Fernandes Vasconcelos, pelos motivos e fundamentos 

expostos na inicial (ID 8083916). Com a inicial vieram os documentos de ID 

8083918 à ID 8083918. A liminar reivindicada foi concedida à fl. 76. A 

parte Requerida compareceu espontaneamente ao feito e apresentou 

defesa em ID 10090902, acompanhada dos documentos de ID 10091273 à 

ID 10091310. Impugnação à contestação em ID 10387663. O processo 

principal foi extinto, sem resolução de mérito. Relatado o necessário. 

Decido. Observo que nesta data proferi sentença, sem resolução de 

mérito, nos autos principais de núemro 1013050-77.2017.8.11.0041, de 

modo que, fica prejudicada a presente Oposição, haja vista que este 

procedimento é dependente do principal. Posto isto, considerando que o 

processo principal foi extinto sem julgamento do mérito, faz-se necessária 

a extinção da presente Cautelar, em razão da perda do objeto. Diante do 

exposto, e por tudo que consta dos autos, nos termos do artigo 485, 

inciso IV, do novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

Oposição, ante a perda do objeto da ação. Considerando que a parte 

Requerida deu causa ao ajuizamento da presente ação (princípio da 

causalidade), condeno a Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 

85, §8º, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais ante a 

concessão da justiça gratuita à Requerente. Notifique o Ministério Público 

Estadual. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010434-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINALVA FREITAS DA MOTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010434-32.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ELINALVA FREITAS DA MOTA RÉU: VIVO S.A. Vistos etc. Elinalva Freita 

da Mota ajuizou a presente Ação Cautelar de Exibição Judicial em face de 

Vivo S/A, ambos qualificados e representados nos autos. A Requerente 

relata que é possuidora da linha telefônica móvel (65) 99639-9437, na 

modalidade pré-pago, todavia a Requerida tem efetuado cobranças 

indevidas. Alega que tentou junto à Requerida a obtenção detalhada dos 

extratos de sua fatura, com recargas e ligações dos últimos doze meses, 

afim de verificar as promoções ativas e descontos realizados, mas não 

logrou êxito no intento. Aponta que os documentos são comuns às partes. 

Requereu, assim, a exibição dos referidos documentos. A inicial veio 

acompanhada de documentos. A liminar reivindicada foi deferida (id n. 

6700488). A Requerida foi citada e apresentou contestação (id n. 

7842403), alegando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, pois 

não houve requerimento administrativo. Apresentou também os 

documentos solicitados. Pugnou pela improcedência do pedido da inicial. A 

Requerente manifestou concordância com os documentos juntados aos 

autos e pugnou pela condenação da Requerida ao pagamento de 

honorários. Relatado o necessário. Decido. Estando o processo apto para 

sentença, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. A requerente objetiva que a 

Requerida exiba o extrato detalhado do consumo dos últimos 12 meses da 

linha telefônica 65 99639-9437, assim como as promoções ativas. A 

respeito da preliminar de ausência de interesse de agir, verifico que o 

Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento que “(...) o ingresso 

de ação cautelar para exibição de documento não está condicionado à 

recusa na via administrativa”. (AgRg no AREsp 16.363/GO, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 

20/09/2011). Salienta-se que a Constituição Federal, em regra, garante o 

acesso ao Judiciário de forma irrestrita, por força do princípio da 

inafastabilidade da prestação jurisdicional. Ou seja, não há que se falar na 

necessidade do Requerente em buscar a exibição dos documentos 

pleiteados na ação na via administrativa, razão pela qual rejeito a referida 

preliminar. Quanto ao mérito, verifico que a Requerida juntou com sua 

defesa os documentos pretendidos, sem qualquer oposição. Ademais, 

resta demonstrado nos autos, em especial pela relação comercial 

existente entre as partes, que o Requerente possuía legitimidade para 

pleitear os referidos documentos, caracterizando a plausibilidade do seu 

direito. Portanto, evidenciado que a Requerida apresentou os documentos 

objetos da lide, obrigação que lhe cabia por ser comum às partes, a 

procedência do pedido faz-se necessário. O dever de exibição consiste 

em obrigação legal prevista no artigo 399, inciso III, do Código de Processo 

Civil, não sendo admissível a recusa por quem os detenha. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

DEVER DE EXIBIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

SÚMULA 7/STJ. 1. Tratando-se de documento comum às partes, não se 

admite a recusa de exibi-lo, notadamente quando a instituição recorrente 

tem a obrigação de mantê-lo enquanto não prescrita eventual ação sobre 

ele. Precedentes. 2. Não se conhece do recurso especial pela 

divergência, quando a orientação do Tribunal firmou-se no mesmo sentido 

da decisão recorrida (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não é sede 

própria para rever questão referente à fixação de honorários advocatícios 

se, para tanto, faz-se necessário reexaminar elementos fáticos. Aplicação 

da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 

1.282.808/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, 

julgado em 10/5/2011, DJe 19/5/2011). Diante do exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da inicial da Ação Cautelar de Exibição de 

Documento ajuizada por Elinalva Freita da Mota em face de Vivo S/A, para 

tornar definitiva a liminar de id n. 6700488. Considerando que a Requerida 

não apresentou resistência à pretensão inicial, uma vez que exibiu a 

documentação solicitada, deixo de condena-la ao pagamento de 

honorários advocatícios, em observância ao princípio da sucumbência e 

da causalidade (AgRg no AREsp 568.814/SP, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 

20/10/2014). Sem custas, ante a assistência judiciária gratuita. Transitada 
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em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022385-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILEUZA BOTELHO FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo que o acordo firmado entre as partes (ID 13425234) 

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. Sem custas processuais diante do 

que estabelece o artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. Cada parte 

arcará com os honorários de seu respectivo patrono. Proceda a inclusão 

do Advogado da parte Requerida Diogo Peixoto Botelho, nos termos da 

procuração de ID 13425227, após, intime-se a referida parte da presente. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1011223-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA COSTA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Banco Bmg S/A opôs embargos declaratórios em face da 

decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada na inicial (ID 

8249030), afirmando que o contrato objeto da lide não lhe pertence e sim é 

de responsabilidade de Banco Itaú BMG Consignado, portanto, a referida 

instituição seria a parte legítima para responder a presente ação (ID 

9126670). A parte Embargada apresentou contrarrazões em ID 9595964. 

Relatado o necessário. Decido. Sendo tempestivos os Embargos opostos, 

os recebo e passo a apreciá-los. A parte embargante elege matéria já 

superada no feito para reabertura de discussão, uma vez que a decisão 

objurgada foi devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição 

da República), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser 

aclarada por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios 

previsto no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, 

visam apenas afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, é o 

denominado recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do 

presente embargos de declaração é a irresignação em relação ao 

conteúdo da decisão, que por sua vez, é tema a ser discutido na via e 

jurisdição própria, pois propugna a rediscussão da decisão proferida. 

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou 

obscuridade justificadora deste recurso, pois havendo irresignação de 

fundo, o recurso cabível é outro que não o presente. Neste sentido é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - 

REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO 

ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE PONTO A 

PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício alegado pela 

parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos embargos 

declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio para reanálise 

de matéria e não serve para adequar o julgado ao entendimento da parte. 

O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses 

suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já 

encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 

169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª 

Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 

22-02-2011). Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam 

para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi 

fundamentada por motivos suficientes para julgar a matéria alegada, 

expressando dessa forma o convencimento deste Juízo. Diante do 

exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão de ID 

8249030. Cumpra-se conforme a decisum recorrida. No mais, intimem-se 

as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as provas e 

o que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide. No mesmo prazo acima mencionado, as partes deverão 

apontar as questões de fato e de direito que entenderem pertinentes ao 

julgamento da lide. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário, após, venham os autos conclusos para apreciação das 

provas pretendidas ou se for o caso, para o julgamento antecipado da lide. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022967-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ OAB - MT9623/O-M (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891/O-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022967-57.2016.8.11.0041. AUTOR: 

BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP RÉU: MARIA APARECIDA 

RODRIGUES OLIVEIRA Vistos etc. Belka Comércio de Móveis Eireli EPP 

ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Morais em face de 

Maria Aparecida Rodrigues Oliveira, ambos qualificados e representados 

nos autos. As partes informam que celebraram acordo para por fim à lide, 

pugnando pela sua homologação, suspensão do feito e posterior extinção. 

Relatado o necessário. Decido. Observo que o acordo firmado entre as 

partes (id n. 11234725) versam sobre direitos disponíveis, de modo que o 

homologo por sentença para que produza seus legais e jurídicos efeitos. 

No que se refere ao pedido suspensão do processo, observo que 

desnecessário o seu deferimento, em razão da força executiva que o 

acordo homologado possui, podendo as partes a qualquer tempo se 

manifestar quanto ao seu descumprimento. Além disso, observo que o 

acordo foi celebrado há seis meses e até o momento não houve nenhuma 

informação de descumprimento da avença. 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. Cada parte arcará com os 

honorários de seu advogado, conforme acordado. Sem custas, 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. Intimem-se. Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016950-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO DE OLIVEIRA LEITE JUNIOR (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, Trata-se Ação de Cobrança de Diferença da Indenização do 

Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT, que o pedido vem acompanhado 
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da cópia do recibo do valor já pago administrativamente pela requerida. No 

caso, o requerente pede a concessão do benefício da gratuidade, 

alegando não possuir condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais, anexando 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. 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: 1017045-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CATARINO DE ARRUDA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017417-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETINY TAIS RODRIGUES SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

rendimento, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, 

concedo a parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita. Anotem-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015928-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICABO TELEVISAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1015928-38.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL do Id.13644789 ao Id.13644889, em que parte Exequente 

comprovou o recolhimento das custas de distribuição da ação. 

Compulsando os autos, identifiquei incongruências que inviabilizam o 

recebimento desta ação sob o rito especial do processo de execução. Isto 

porque, a admissão do rito especial eleito na exordial, reclama a presença 

concomitante, e prontamente, dos requisitos legais previstos no artigo 783 

c/c artigo 786, ambos do CPC, os quais, ao meu ver, não se afiguraram na 

presente demanda. Para uma melhor análise da convicção, trago a 

interpretação doutrinária do título executivo e obrigação exequíveis 

através do procedimento especial: A certeza, a liquidez e exigibilidade são 

requisitos indispensáveis para o ajuizamento da ação executiva e 

referem-se, respectivamente, à ausência de dúvidas quanto à existência 

do título que consubstancia a obrigação, à quantidade de bens que é 

objeto da obrigação e ao momento do adimplemento dessa obrigação. 

Faltando qualquer dos três elementos, nula é a execução. [...] Em princípio, 

deve o próprio título fornecer todos os elementos para que se possa aferir 

a certeza e a liquidez do débito [...] O quantum reclamado na execução há 
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que ser determinado, não determinável, [...] (NEGRÃO, Theotonio e outros. 

Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. – 47. ed. atual. 

e reform. – São Paulo: Saraiva, 2016. pág.712.) (grifei) Só haverá 

interesse processual, que autorize o credor a promover a execução, 

quando caracterizar-se o inadimplemento do devedor relativamente a 

obrigação certa, líquida e exigível, estampada em título executivo 

extrajudicial. Caso contrário, a petição inicial da ação de execução deverá 

ser indeferida por carência da ação (CPC 485 VI). (JUNIOR NERY, Nelson 

e outra. Comentário ao Código de Processo Civil. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015. pág.1650) (grifei) Além disso, no que atine ao 

processo de execução, transcrevo a lição de Luiz Rodrigues Wambier: No 

processo de execução não haverá discussão acerca da efetiva 

existência do direito; não se ouvirão – senão pela propositura de ação 

incidental de embargos – os argumentos do réu, no que tange ao mérito. 

Para concretizar a sanção, o Estado intromete-se no patrimônio do 

devedor, independentemente de sua concordância; ou impõe-lhe meios 

coercitivos, pressão psicológica. Em suma, a execução é processo 

bastante rigoroso para quem nele figura como réu. Bem por isso, 

impõem-se ao processo executivo requisitos especiais. (Curso Avançado 

de Processo Civil, 5ª ed., pág. 50) Destarte, a atividade jurisdicional no 

processo de execução é extremamente invasiva e rígida, razão porque se 

exige a presença de título executivo, judicial ou extrajudicial, o qual deve 

conter obrigação certa, líquida e exigível, conforme preceitua o artigo 783 

e artigo 786, ambos do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 783. A 

execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de 

obrigação certa, líquida e exigível. Art. 786. A execução pode ser 

instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e 

exigível consubstanciada em título executivo. Parágrafo único. A 

necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito 

exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título. 

Esclareço que, pelo atributo da exigibilidade, entende-se que a obrigação 

ainda não exigível não pode ser coativamente imposta, ou seja, a 

obrigação encerrada no título não pode estar vinculada a termo ou 

condição, tampouco pode ser exigida sem a ocorrência de alguma outra 

situação que lhe confira a necessária eficácia de pretensão, sob pena de 

ser alegada a exceção de contrato não cumprido. Já o atributo da certeza, 

diz respeito à ausência de dúvida quanto à existência da obrigação que se 

pretende exigir, cabendo ao juiz proceder um exame (ainda que sumário) 

do título e da obrigação que lhes são apresentados para execução, a fim 

de verificar se eles possuem elementos mínimos de segurança para a 

admissibilidade da ação executória. Por fim, o requisito da liquidez, diz 

respeito à extensão e à determinação do objeto da prestação, ou seja, 

deve haver nos autos a exata definição daquilo que é devido e de sua 

quantidade, com elementos de prova que possibilite ao magistrado 

corroborar inequivocamente a verossimilhança desses índices definidores 

da obrigação exequenda. Nesse sentido, segue a doutrina de Luiz 

Guilherme Marinoni, in Curso de Processo Civil, vol. 3, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2007, págs. 119/121, ipsis litteris: O título executivo, 

judicial ou extrajudicial, deve conter obrigação certa, líquida e exigível. [...] 

7.1.1 Exigibilidade É óbvio que a obrigação ainda não exigível não pode ser 

coativamente imposta, nem fora do processo, nem dentro dele. [...] a 

prestação não pode ser exigida sem a ocorrência de alguma outra 

situação, que confere, àquela a necessária eficácia de pretensão. A 

exigibilidade, portanto, liga-se ao poder, inerente à prestação devida, de 

se lhe exigir o cumprimento. Trata-se de elemento extraprocessual, mas 

também assimilado pelo processo, pois sem ele não há o que fazer 

cumprir. [...] 7.1.2 Certeza Além de revestir-se do caráter da exigibilidade, 

a prestação sujeita ao cumprimento também deverá ser certa. Esta 

característica refere-se à existência da prestação que se quer ver 

realizada. [...] A certeza diz respeito à ausência de dúvida quanto à 

existência da obrigação que se pretende exigir. [...] 7.1.3 Liquidez Por fim, 

toda espécie de obrigação que se pretenda exigir judicialmente deve ser 

líquida. A liquidez diz respeito à extensão e à determinação do objeto da 

prestação [...]. De fato, não se pode exigir de alguém a prestação de 

alguma coisa que não se sabe exatamente o que é. Portanto, a liquidez diz 

respeito à exata definição daquilo que é devido e de sua quantidade. 

(grifei) No caso em análise, embora a execução esteja fundada no título 

executivo extrajudicial previsto no artigo 784, inciso III do CPC (contrato 

particular assinado pelo devedor e duas testemunhas), a pretensão da 

Exequente é compelir o Executado à obrigação de pagar quantia “certa”, 

oriunda do contrato de compartilhamento de infraestrutura firmado em 

20/05/2000, denominado Contrato Nº252/DJU/2000, ou seja, a execução 

versa sobre a cobrança de débito proveniente da obrigação de pagar 

(contraprestação) estipulada no contrato, em razão do compartilhamento 

de infraestrutura (postes) pelo Devedor, cuja apuração depende de 

condições que maculam a exigibilidade do crédito por esta via. Digo isso 

pois, esquadrinhando o instrumento exequendo, observo que, a 

contraprestação (obrigação de pagar), além de estar condicionada ao 

faturamento mensal da infraestrutura compartilhada (ilíquida), foi firmada 

em uma “média global estimada” para o compartilhamento de 10.000 (dez 

mil) infraestrutura (postes) no período de 24 (vinte e quatro) meses. 

Vejamos: CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FATURAMENTO [...] 

PARÁGRAFO SEGUNDO O valor mensal pelo uso de cada infra-estrutura 

compartilhada, objeto deste contrato, na data base de Maio de 2000 será 

de R$2.47 (dois reais e quarenta e sete centavos). PARÁGRAFO 

TERCEIRO O valor global estimado do presente contrato é de 

R$592.800,00 (quinhentos e noventa e dois mil e oitocentos reais), valor 

este, correspondente à utilização da quantidade física mensal estimada de 

10.000 (dez mil) infra-estrutura objeto deste instrumento, durante o 

período de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de assinatura deste 

instrumento. [...] CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PRAZO O período de 

vigência do presente contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, 

contados a partir da data de sua assinatura, prorrogável por igual período, 

caso nenhuma das partes se manifeste em contrário, por escrito, até 30 

(trinta) dias anteriores ao termino de sua vigência. [...] (sic Id.13569323 

pág.7 e 9 – assinado em 20/05/2000) Saliento que, não há nos autos 

qualquer outro documento (aditivo contratual) que tenha modulado ou 

regulamentado a prorrogação contratual “aparentemente” operada por 

tempo indeterminado entre as partes, inexistindo ainda, reajustes e 

ampliação de valores ou da quantidade de bens que estimaria o saldo 

devedor mensal da Executada. Não obstante a isso, a Cláusula Segunda 

do instrumento exequendo, também condicionou a obrigação das partes 

(compartilhamento e contraprestação) da seguinte forma: CLÁUSULA 

SEGUNDA – DA ABRANGÊNCIA DA UTILIZAÇÃO E CONDIÇÕES DE 

COMPARTILHAMENTO DAS INFRA-ESTRUTURAS 2.1 – São abrangidos 

por este contrato somente as infra-estruturas ora disponibilizadas, a 

serem utilizadas de modo não exclusivo, devidamente definidas no ANEXO 

I, excluindo-se aquelas ornamentais, localizados no Município de Cuiabá, 

que serão descriminadas quando da apresentação pela 

COMPARTILHADORA, do(s) projetos(s) a ser(em) executados em etapas, 

e objeto de aprovação pela DETENTORA no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias contados da entrega do(s) respectivo(s) projeto(s), ao qual passará 

a fazer parte integrante deste instrumento independente de sua 

transcrição; 2.2 – A COMPARTILHADORA deverá informar por escrito à 

DETENTORA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da assinatura 

deste instrumento, a operacionalização do compartilhamento das 

infra-estruturas objeto deste contrato, constantes do ANEXO I, 

especificando a data de início da utilização daquelas inicialmente 

contratadas e as quantidades a serem utilizadas em uma única ou várias 

etapas, conforme previsão constante do(s) projeto(s) aparentado(s) por 

ocasião da execução de cada etapa, de utilização da infra-estrutura 

objeto do compartilhamento; 2.3 – Caso haja desejo na redução parcial nos 

quantitativos previstos inicialmente para a utilização da infraestrutura 

disponibilizada, objeto deste contrato, por parte da COMPARTILHADORA, a 

mesma deverá comunicar por escrito sua intenção à DETENTORA, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, informando os quantidades a 

serem reduzidos e suas respectivas localizações, sendo facultado à 

DETENTORA o direito de disponibilizar as quantidades suprimidas e 

excedentes das infra-estruturas a qualquer outro interessado no 

compartilhamento; (sic Id.13569323 pág.3) Note que, o compartilhamento 

da infraestrutura entabulado, dependia de prévia informação da Executada 

acerca da data do inicio da utilização, quantidade de unidades e as etapas 

a serem compartilhadas, não havendo nos autos qualquer elemento de 

prova capaz de elucidar o número de bens utilizados pela Devedora, 

situação que, aliado à “estimativa média global” (incerta) de 

compartilhamentos contratados (10.000 postes), afasta por completo a 

exigibilidade e liquidez da obrigação de pagar exequenda, além de 

possibilitar a arguição da exceção do contrato não cumprido. Neste ponto, 

assinalo que nem a notificação do Id.13569345 pág.1 viabilizou ao juízo 

apuração os índices exequíveis (valor e quantidade de 

compartilhamentos), indispensáveis à aferição da obrigação de pagar que, 

a propósito, não pode ser apurada por simples cálculo aritmético já que 

depende de verificação exata dos compartilhamentos efetivamente 

utilizados pela Executada. Por fim, concluo as considerações que 
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demonstram a carência da ação admissibilidade no rito especial do 

processo de execução, trazendo a baila as incompatibilidades instaladas 

entre a planilha de cálculo apresentada no Id.13569378 pág.1, e as 

tratativas entabuladas entre as partes no contrato exequendo. Na planilha 

de cálculo apresentada, o valor unitário da infraestrutura compartilhada 

variou de R$2,47 (dois reais com quarenta e sete centavos) a R$8,67 (oito 

reais com sessenta e sete centavos), com descrição de uso, também 

variável, de 7.274 (sete mil, duzentos e setenta e quatro) a 14.486 

(quatorze mil, quatrocentos e oitenta e seis) postes; ao passo que, no 

contrato firmado houve fixação valorativa invariável de R$2,47 mensal, 

com estimativa de compartilhamento físico mensal em 10.000 (dez mil) 

postes, sem qualquer previsão expressa para reajuste compulsório do 

preço firmado. Com efeito, para se alterar a vontade das partes, 

principalmente quando essa alteração implicar em oneração da obrigação 

exequenda, neste rito especial do processo de execução, é indispensável 

que haja nos autos fundamento probatório capaz de assegurar ao juízo à 

anuência mútua aos indicadores excedentes e que, sobretudo, possibilite 

a identificação da efetiva utilização dos bens por parte da Executada. 

Relembro, que o processo de execução é rígido e não possibilita 

discussão meritória acerca da constituição do crédito. A defesa do 

devedor, através de embargos do devedor, exceção de 

pré-executividade, impugnação, etc., em regra, não possui efeito ativo, ou 

seja, independente de manifestação da parte executada, os atos 

expropriatórios processuais ocorrerão compulsoriamente. Por estas 

razões, as imposições dessa modalidade de ação são agudamente lesivas 

ao patrimônio do devedor, sendo certo que as singularidade se instauram 

desde de o despacho inicial de admissibilidade da ação que, de pronto, 

fixa prazo de 03 (três) dias para pagamento do débito exequendo, sob 

pena de expropriação patrimonial forçada que no mesmo ato é 

determinada/autorizada pelo juízo, in verbs: Art. 829. O executado será 

citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 

1o Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado. § 2o A penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Portanto, reputo 

inadequado a propositura de ação de execução para a satisfação de 

crédito oriundo de obrigação de fazer imposta à ambas as partes através 

de contrato de compartilhamento de infraestrutura pois, entendo 

inafastavel a comprovação mínima de que a disponibilização dos bens 

ocorreu por parte da empresa contratada, impondo-se, especialmente no 

presente caso, a comprovação, também, da utilização pela contratante, 

frente a cláusula condicional que obrigou a contratante informar com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias os bens as etapas que ocorreriam 

os compartilhamentos. A título exauriente, consigno que, a liquidez do título 

não se instala em simples cálculo aritmético, logo a convicção do juízo não 

se fundou no cálculo ou ao valor do débito executado (R$30.532.875,22), 

mas sim: a) ausência de certeza, frente a inexistência de indicadores 

numéricos capazes de revelar alteração da manifestação de vontade 

transcrita acima na Cláusula Décima Segunda; b) ausência de exigibilidade 

da obrigação/título, frente as condições contratuais estabelecidas para o 

cumprimento do compartilhamento firmado, e a inexistência de prova do 

adimplemento das condicionais; c) ausência de liquidez, frente a fixação 

“estimada” do uso mensal de até 10.000 (dez) mil infraestruturas e a 

execução do uso de mais de 14.000 (quatorze) mil infraestruturas por 

período superior ao estipulado (máximo de 04 anos); o que demanda o 

exercício do contraditório e ampla defesa assegurado pelo rito ordinário. 

Finalizo esta decisão, corroborando a complexidade da demanda para o 

rito especial do processo de execução, com o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça em demanda judicial similar, que objetivou a revisão do 

contrato de compartilhamento de infraestrutura através do rito ordinário, 

importando ao presente caso as ponderações acerca das peculiaridades 

contratuais não identificadas nesta ação (ex.: cláusula de reajuste do 

preço, prorrogação indeterminada da obrigação, etc): RECURSO ESPECIAL 

Nº 1.327.193 - RS (2011/0153991-1) [...] APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS –DE PERMISSÃO 

DE USO REMUNERADO DE POSTES. COMPARTILHAMENTO DE POSTES 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. PRETENSÃO DE 

REDUÇÃO DO VALOR CONTRATADO. DESCABIMENTO.MERA - 

INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA., IGP. PREÇO JUSTO E 

RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO NA 

COBRANÇA. Havendo. a. celebração de contrato há vários. anos, com 

previsão ,de reajustamento por índice determinado, ausente qualquer 

comprovação, de abuso na cobrança, não há como se reduzir o preço 

praticado a, valores inferiores ao da primeira contratação, nem sequer 

fixar-se preço a ser praticado. Perícia técnica constatando que o valor 

cobrado encontra-se dentro da média, submetendo-se a mera atualização 

monetária pelo IGP, tratando-se, de preço justo e adequado, inocorrente 

ofensa ao'art. 73 da Lei n 9.472/97 e ao art. 42 da Resolução Conjunta n 

001, da, ANEEL, ANATEL E ANP, de 24/11/99, devidamente respeitados. 

Precedentes do TJRGS. Agravo desprovido. Opostos embargos de 

declaração, foram rejeitados. [...] [...Ademais, deve ser considerado que 

as partes já vinham praticando o preço anterior de R$ 3, 00 por poste 

mensal (Cláusula 3. 1 - f.162), pois a adoção das quantias postula das 

geraria prejuízo à ré de valor considerável, mormente porque, o valor 

atualmente praticado (R$ 5,24 por poste mensal) é decorrente do próprio 

contrato celebrado, que prevê a atualização pelo IGP (Cláusula 3.3.1, fI.- 

162), não havendo qualquer demonstração de que não houve observância 

ao índice de reajustamento, considerando-se ainda que se está diante de 

relação jurídica envolvendo grandes empresas, que não são 

hipossuficientes, e que no livre mercado o grande ícone é o mercado, o 

que legitima a concorrência, não havendo que se falar em aplicação da 

Teoria da Imprevisão, porque ausentes seus requisitos, consoante ensina 

Orlando Gomos, na obra Contrato, pp. 36-39...][...] Brasília (DF), 1º de 

fevereiro de 2017. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, 14/02/2017) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

122.775 - SP (2011/0290710-5) [...] LOCAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL. COMPARTILHAMENTO DE POSTES. ALEGAÇÃO DE 

ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE 

FATORES EXTRAORDINÁRIOS SUPERVENIENTES À CONTRATAÇÃO QUE 

JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE OU 

ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. 

RECURSO DA RÉ PROVIDO, PREJUDICADO O DA AUTORA. Ausente 

qualquer causa a justificar a modificação da cláusula contratual de preço, 

bem como incomprovada a alegada onerosidade excessiva, improcede o 

pedido de revisão do contrato. (e-STJ fl. 3342). [...] Com efeito, a demanda 

foi solucionada com base nas provas dos autos, confira-se: Para se 

cogitar da revisão, portanto, torna-se necessária a demonstração da 

ocorrência de fato extraordinário, inevitável e imprevisível que, por si só, 

sem a mínima voluntariedade das partes, tenha propiciado drástica 

alteração na vida das partes, proporcionando a qualquer delas uma 

situação de onerosidade excessiva, com a correspondente vantagem em 

favor da outra. Cabia à autora a demonstração desse que é o fato 

constitutivo do seu direito, mas não se desincumbiu do ônus respectivo 

(artigo 333, I, do CPC). A tão só edição de resolução dispondo sobre 

preços justos e razoáveis e um estudo realizado pela Fundação Getúlio 

Vargas embasando o preço pretendido na inicial, são condições 

insuficientes para autorizar a revisão do contrato. [...] Com efeito, o 

conjunto probatório, permite alcançar a conclusão de que não ocorreu 

qualquer fato excepcional e nem se estabeleceu verdadeira situação de 

desequilíbrio entre as partes, impossibilitando a pretendida alteração da 

forma de reajuste do aluguel. Portanto, não há razão para invocar a norma 

do artigo 478 do Código Civil. Na verdade, não se depara com verdadeira 

alteração do preço, pois ocorreu simples atualização de acordo com o 

índice estabelecido pelo contrato. Não há situação de imprevisibilidade a 

considerar, pois o que se deu foi simples reajuste, mera atualização de 

valores nos moldes contratados. A especialidade da contratação, no 

caso, afasta qualquer possibilidade de cogitar de pacto de adesão. Ainda 

que assim se reconheça, entretanto, deve-se destacar que o simples fato 

de se caracterizar como tal não justifica a interpretação sempre favorável 

a uma das partes, no caso a autora. Faz-se necessária, evidentemente, a 

presença da dúvida, como decorrência da formulação de cláusula de 

sentido ambíguo ou contraditório, a ponto de gerar maior gravame à parte 

aderente, do que lhe seria facultado assumir (artigo 424 do Código Civil). 

No caso em exame, o contrato é claro e incisivo, não permitindo que se 

tenha qualquer dúvida a respeito; pactuada foi a atualização pelo IGP-M, 

aliás, índice habitualmente adotado nas locações, não se identificando 

qualquer situação de dúvida. Também não encontra sentido alusão à 

incidência ao princípio da isonomia. Trata-se de um contrato tipicamente 

privado, firmado com o intuito de obtenção de lucro. Cada uma das partes 

teve a oportunidade de projetar as vantagens e desvantagens 

decorrentes das cláusulas no momento da contratação. Como aceitaram o 
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seu teor, a elas se vincularam, não havendo razão para qualquer 

modificação, uma vez inocorrente qualquer fato extraordinário. Não há 

como colocar o contrato em contraste com eventuais outros estabelecidos 

pela ré com terceiros, não sendo possível a invocação do princípio neste 

contexto. [...] As partes realizaram livremente a negociação e alcançaram 

um preço que, no contexto respectivo, foi conveniente para elas, 

refletindo assim um critério que, de acordo com a plena aquiescência, 

apresentou-se justo e razoável para ambas. Nada existe que permita falar 

em desequilíbrio, sobretudo diante da mantença do mesmo estado de 

coisas, o que se garantiu pela atualização de acordo com o IGP-M. Não há 

fundamento, portanto, para falar em violação à Lei nº9.472/97, não se 

revelando injusta ou abusiva, tanto a remuneração pactuada como a forma 

de seu reajuste, o que afasta também a possibilidade de falar em 

enriquecimento sem causa. (e-STJ fls.3344/3346). Brasília (DF), 26 de 

novembro de 2015. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, 03/12/2015) À par destas considerações, em 

homenagem às premissas basilares da relação jurisdicional (cooperação 

entre as partes, economia e celeridade processual – artigos 4ª e 6º do 

CPC), julgo seguro e zeloso (artigo 7º do CPC), oportunizar à parte 

Exequente aditar a petição inicial, convertendo o feito para ao rito 

ordinário, com apresentação de nova petição nos exatos moldes do artigo 

319 do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial e consequente 

extinção do processo sem resolução do mérito. Assinalo que, por 

oportunidade do aditamento, poderá a parte Exequente demonstrar, com 

relevância legal e fática, a probabilidade do direito à concessão da medida 

excepcional de desconsideração da personalidade jurídica da parte 

Executada, porquanto o valor do crédito, por si só, serve de base para 

subsidiar o deferimento do pedido, de modo que não há nos autos 

qualquer elemento capaz de indicar abuso da personalidade jurídica, 

confusão patrimonial ou o estado de insolvência da devedora (artigo 50 do 

Código Civil). ANTE O EXPOSTO, concedo à parte Autora, prazo de 15 

(quinze) dias, para, querendo, ADITAR A INICIAL, a fim de ADEQUAR a 

exordial ao rito ordinário, observando integralmente o artigo 319 do CPC, 

notadamente a escorreita fundamentação jurídica dos pedidos (incisos III e 

IV), complementando, se for o caso, as provas que reputar necessárias à 

demonstração da veracidade das alegações inaugurais (inciso VI), com 

opção pela realização de audiência de conciliação do artigo 334 do CPC 

(inciso VII), especificação clara dos pedidos (inciso IV), sob pena de 

indeferimento da inicial. Podendo no mesmo ato, demonstrar os requisitos 

legais e fáticos indispensáveis ao deferimento liminar da desconsideração 

da personalidade jurídica da parte Demandada, sob pena de indeferimento 

do pedido. 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 TJ-MT/TP Nº 

03/2018, que dispõe sobre a implantação e a Regulamentação do 

Processo Judicial Eletrônico – PJE no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, de acordo com a Resolução nº185/2013 do Conselho Nacional de 

Justiça, determinando especialmente que: Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou 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 e 

apresentados na posição correta para leitura. § 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 Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados. 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016996-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARY CASTORINO DE SALES (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Cuida-se de Ação Monitória, com pedido de gratuidade da Justiça 

formulado pelo requerente, sob a alegação de insuficiência de recursos 

para arcar com as despesas processuais. Importante ressaltar que o 

pagamento das custas e despesas processuais não se destina apenas 

àqueles que têm dinheiro sobrando, mas também, àqueles que em razão 

do seu patrimônio e da sua condição socioeconômica, mesmo com algum 

aperto do orçamento familiar, possam arcar com tal ônus. No caso, não há 

demonstração convincente de que o requerente não possa arcar com o 

pagamento das custas, até porque o documento anexado nos autos não é 

hábil para comprovar seus rendimentos. Dessa forma, não restando 

cabalmente demonstrado o alegado estado de penúria do requerente, 

fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC/2015, intime o 

requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

demonstrar nos autos que faz jus ao benefício requerido, anexando no 

feito a cópia da declaração 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 Novo Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015299-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DIPLOMATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT0016198A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que o pedido 

inicial encontra-se desacompanhado de documentos necessários e 

indispensáveis a sua propositura, e precisa ser adequado. No caso, o 

pedido vem desacompanhado dos seguintes documentos: * Procuração * 

Nome, qualificação e documento pessoal da Representante Legal do 

Condomínio/Sindica; Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 

321 do CPC, intime-se a parte exequente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar o pedido inicial, regularizando nos autos sua representação 

processual, conforme estabelece os artigos. 105, § 3º, e 287 do CPC, bem 

como, trazendo as informações e os documentos faltantes acima 

elencados, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do 

feito (art. 330 do CPC). Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016110-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA MACHADO DE OLIVEIRA OAB - GO44454 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME 
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(EMBARGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Apensem estes Autos de Embargos à AÇÃO DE EXECUÇÃO 

indicada no pedido inicial, certificando-se sua tempestividade, conforme 

preconiza o artigo 915 do CPC. A seguir, voltem-me os autos conclusos 

para análise do pedido liminar. Intime-se o Embargante. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014824-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

ODONTOPREV S.A. (RÉU)

PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (RÉU)

SEGURALTA OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

Certifico que, designo o dia 27/09/2018, às 10:15 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005753-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750/O-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 12196101, 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: 1002814-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

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 12123836, com o 

valor atribuído a causa, na peça inaugural, até o julgamento do mérito da 

presente demanda, ficando revogada a decisão em contrário. Custas 

recolhidas. 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: 1003743-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY PAULA DE SOUZA ALMEIDA DE MELO (AUTOR)

SAURIA CRISTINA DE OLIVEIRA VARANDA (AUTOR)

JORACY DIAS DE MOURA (AUTOR)

DOMINGAS CESARINA DA SILVA SOUZA (AUTOR)

EVERTON PRATES COLUCCI (AUTOR)

ELTON COSTA DE SOUZA (AUTOR)

MARIA EMERENCIANA DE OLIVEIRA (AUTOR)

SAULO JACINTO DE OLIVEIRW (AUTOR)

WALCIR DOS SANTOS (AUTOR)

FLAVIANA CARLOTA DE ALMEIDA (AUTOR)

JOAQUINA VICENTINA MONTES CARDOSO (AUTOR)

EDMARCOS VERSALLI CARDOSO (AUTOR)

ADRIANA DOS SANTOS COSTA (AUTOR)

IRMA DE JESUS LOPES (AUTOR)

CAMILA FERNANDA CHIQUITO (AUTOR)

MARLEY MENDES ARAUJO (AUTOR)

ZILDOMAR ALVES VARANDA (AUTOR)
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SONIA REGINA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Aparte requerente compelida a emendar o pedido inicial, vem aos 

autos requerer suspensão do processo por 20 (vinte) dias, para emenda 

da inicial. Não estando o pedido recebido, indefiro a suspensão requerida 

no Id 12305291. Concedo ao requerente o prazo de 30 (trinta) dias, para 

cumprimento do despacho lançado na movimentação 11867575, 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 CPC. A seguir, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024165-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CAMPOS JESUS (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico a impossibilidade na juntada do termo de audiência, uma vez que, 

a central de conciliação não possui copias acerca da respectiva 

conciliação mencionada nos autos, pela parte autora. No ensejo, procedo 

com intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação ofertada nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 816473 Nr: 22914-98.2013.811.0041

 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: ESPÓLIO DE MARISTELA DA SILVA RODRIGUES, 

CAMILA RODRIGUES DE ARRUDA GOES, CLOVIS RODRIGUES DE 

ARRUDA GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO 

FERREIRA - OAB:12723/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A

 Vistos etc.

Intime-se o Requerente para que manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do cumprimento voluntário da obrigação fixada na sentença.

Após, imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 877524 Nr: 15134-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDICELIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9.494/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, para CONDENAR a 

parte Requerida SANECAP – COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL, 

pagar a parte Requerente VALDICELIA DE SOUZA o valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do 

presente decisum (Sumula 362-STJ).Determino ainda que a parte 

Requerida promova o recálculo das faturas referente aos meses de 

JUNHO/2013 até AGOSTO/2014, devendo ser utilizado como parâmetro a 

média dos últimos seis meses anteriores ao período impugnado, 

descontando-se do valor apurado, o valor depositado em juízo (fl.165), 

tornando definitiva a tutela antecipada deferida as fls. 161/162.Fica desde 

já deferido o levantamento em favor da parte Requerida a fim de proceder 

a baixa em seus sistemas.Ressalto, outrossim, que plenamente válida a 

interrupção do fornecimento, em caso do inadimplemento de fatura 

referente ao consumo do mês subsequente ao período revisado até que 

haja o efetivo pagamento.Condeno ainda a parte Requerida ao pagamento 

das custas do processo e honorários advocatícios em 20% sobre o valor 

da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do 

CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de junho de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 258446 Nr: 20803-88.2006.811.0041

 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: ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosária Suzuk dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15.980, TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDÊNCIO - 

OAB:9887-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PELO EXPOSTO, com fundamento nos artigos 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para confirmar a liminar concedida as fls. 36 

e CONDENAR a parte Requerida ROSÁRIA SUZUK DOS SANTOS, restituir 

em definitivo ao Requerente ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA, o veículo 

descrito no documento de fl.29.CONDENO parte Requerida ao pagamento 

das custas do processo e honorários advocatícios, que fixo em 20% 

sobre o valor da causa, em conformidade com a orientação traçada no 

§2º do art. 85 do CPC.Publique-se. Intimem-se Cumpra-se.Cuiabá, 18 de 

junho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1109698 Nr: 14543-43.2016.811.0041

 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: EDSON DAVID MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSESSORIA E CONSTRUTORA CENTRO 

AMÉRICA LTDA, JOSE FALCAO DA SILVEIRA, WALTER QUINTILIANO 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H CUBITZA - 

OAB:10742/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de fl. 95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 787742 Nr: 41669-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILVO RODRIGUES DE LIMA, ALOISIO SOUZA LIMA, 

PASCOALINA GARAVAZZO SALLES, ESPÓLIO DE ANESIO NOGUEIRA 

SALLES, TANIA NOGUEIRA DE SALLES, ANTONIA LIBERATO ROSTEY, 
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GONÇALO NEVES BOTELHO, ESPÓLIO DE ARYDES BORGES SERPA, 

NELY DE QUEIROZ SERRA, CARLOS GOTTARDI DE ALMEIDA, EDEMAR 

FRANCISCO BASSO, EDIL RONDON, ETELVINO LUIZ GARCIA, HILTON 

RODRIGUES BRANCO, JOÃO DALDEGAN, JOÃO PIRES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 793662 Nr: 47796-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC E C PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO QUENTE CONSTRUTORA 

INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GONÇALO GOMES DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:7.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar da correspondência devolvida 

às fls. 112.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 738629 Nr: 35213-78.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE MARCELINA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL, 

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: DELANO BORGES POZZETTI - 

OAB:7209, JOANIR MARIA DA SILVA - OAB:2324/MT, LUCIANO ANDRÉ 

FRIZÃO - OAB:8.340-0B, SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - 

OAB:3845/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, para declarar a 

inexistência de débitos relativo ao consumo de água correspondente aos 

anos de 2007 a março/2015, e CONDENAR a parte Requerida SANECAP – 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL, pagar a parte Requerente 

ZENAIDE MARCELINA DA CRUZ o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum 

(Sumula 362-STJ).Determino ainda que a parte Requerida promova a 

exclusão dos dados da parte Requerente dos anais de proteção ao 

crédito e das cobranças ora declaradas insubsistentes, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais).Condeno ainda a parte Requerida ao pagamento das custas do 

processo e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da 

condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do 

CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de junho de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 704223 Nr: 38905-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAS DA CUNHA LEITE BORGES, JULIO CESAR 

BORGES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GOMES DE OLIVEIRA, AILTON CASELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENO BOSCO SANTIAGO DE 

BARROS - OAB:6587/MT, JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - 

OAB:15112/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676/MT

 [...] Com fulcro no artigo 871, inciso IV do CPC, INDEFIRO o pedido de 

avaliação via Oficial de Justiça e adjudicação dos veículos, bem como as 

diligências oriundas desses atos (arrombamento e reforço policial), 

formulado pelo Exequente às fls.277/278 e fls.286/287. INTIME-SE o 

Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias traga aos autos a 

avaliação dos veículos penhorados via Renajud (fls.272), apresentando 

no mesmo ato a proposta de quitação do débito com a utilização dos 

veículos, com manifestação clara acerca do interesse em adjudicar ou 

alienar os bens. Por fim, reitero a DETERMINAÇÃO de fls.272 no tocante à 

regularização do polo passivo da demanda, bem como a conversão 

completa do rito processual para Cumprimento de Sentença (fls.261), 

inclusive na capa dos autos, a fim de facilitar a triagem e análise dos autos 

neste juízo, CERTIFIQUE-SE.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de junho de 

2018YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1088625 Nr: 5529-35.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, VALDECIR 

CALÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL 

DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL FURMAN ALVES DE 

SOUZA - OAB:12525

 [...] ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não identifico a omissão apresentada pelo Embargante/Autor às 

fls.229/238, não sendo esta a via correta para modificação do decisum na 

forma impugnada, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls.229/238. [...] 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1084819 Nr: 3739-16.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRJ EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO DE AQUINO LINS - 

OAB:21.050, NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL NETO - 

OAB:19742-O/MT, THAIANE P. BUCAIR DE LIMA - OAB:12.376-O

 Certifico a tempestividade dos embargos de declaração de fls. 105. no 

ensejo, procedo a intimação da parte requerida para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do referido recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1088625 Nr: 5529-35.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, VALDECIR 

CALÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL 

DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL FURMAN ALVES DE 

SOUZA - OAB:12525

 Por outro lado, no tocante aos Embargos aviados pela parte Ré, face ao 

evidente erro material apresentado no dispositivo da sentença proferida 

às fls.227/228, JULGO PROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de 

fls.239/245 pelo que retifico parcialmente o dispositivo da sentença para a 

seguinte forma: O trecho afeto a condenação das custas e honorários 

sucumbenciais (fls.228 verso) passa a viger da seguinte forma:[...] 
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CONDENO a parte Requerente ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% 

do valor da condenação. (artigo 82, §2º do Novo Código de Processo 

Civil).[...]Permanecendo incólume os demais pontos da sentença, em caso 

de já existir interposição de recurso de apelação, INTIME-SE o recorrente a 

fim de dar cumprimento ao que dispoe o artigo o §4º do artigo 1.024 do 

CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 18 de junho de 

2018YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 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

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo legal 

manifestar nos autos acerca do bem indicado nas fls. 191, como garantia 

a execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1116331 Nr: 17182-34.2016.811.0041

 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: LOILSON DOUGLAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do laudo pericial juntado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 788190 Nr: 42141-11.2012.811.0041

 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: WANDER DE OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:MT-5.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Jacques Luciano 

Uchoa Costa - OAB:325150 OAB/SP, DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 

11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Certifico que, encaminho intimação das partes para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestarem acerca do laudo pericial complementar de fls. 

474/477 juntado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 772902 Nr: 26026-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENOR SILVA SETÚBAL, ANTONIO AUGUSTO 

COELHO, CARLOS GARCIA DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE DIAMANTINO 

AUGUSTO COELHO, ANTONIO AUGUSTO COELHO, EDGARD ROQUE DE 

SOUZA, NELSON MARIANO, JOSE GANDELMAR ABREU LUZ, KARLA 

SOLANGE NADAF VIANA, LEONY JOSE MILAN, MARCELINO DE OLIVEIRA 

FALEIROS, MARIA DA GLORIA 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: JOSÉ ARNALDO JASSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestarem acerca do laudo pericial de fls. 554/707. 

juntado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1112316 Nr: 15646-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIS REGINA RODRIGUES MOREIRA, THAYZ 

QUINTILHANO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - 

OAB:9.299/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE CARLA GOMES DE 

CASTRO - OAB:10826

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 208/213 foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (requerido) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 887570 Nr: 21648-42.2014.811.0041

 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: VIAÇÃO SOL NASCENTE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA, OTAVIA 

SEVERINA DE SOUZA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO proposta por VIAÇÃO 

SOL NASCENTE LTDA em desfavor de EXPRESSO SÃO LUIZ 

LTDA.Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído a causa, nos termos do artigo 85 do CPC.Preclusa a via recursal, 

arquive-se com as devidas baixas.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 19 de junho de 2.018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1083204 Nr: 3047-17.2016.811.0041

 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: CLEUSA DOS SANTOS MORAES, GISLAINE MARESSA 

DOS SANTOS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED SAÚDE S/A, HELP - EMERGENCIAS 

MEDICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA SOUZA 

MADUREIRO - OAB:10.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROCHA NEDEL - 

OAB:32349, JANINE GIRARDI - OAB:39458, SILMARA APARECIDA DE 

BARROS VALLE MAFRA - OAB:15197

 Cód.1083204

 VISTOS,

Compareceu a parte Autora às fls.397/399, noticiando genericamente o 

suposto descumprimento da ordem inaugural proferida às fls.135/136, 

sendo determinado às fls.400 que a Requerente especificasse 

pontualmente os fatos, indicando data, hora em que ocorreram as injustas 

negativas/omissões à prestação do serviço Home Care deferido pelo juízo, 

ou qualquer elemento capaz de possibilitar o exercício do direito de defesa 

pela parte Ré.

 Todavia, a Requerente até a presente data não atendeu ao chamado do 

juízo, conforme certificado às fls.402, inviabilizando o deferimento do 

pedido formulado às fls.397/399, principalmente diante da informação 

prestada às fls.401 pela parte Ré, noticiando a prestação do serviço de 
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Home Care à parte Autora através de outra empresa QualyCare.

Desta feita, INDEFIRO os pedidos de fls.397/399, tendo em vista a inércia 

da parte Autora em prestar os esclarecimentos apontados às fls.400.

Aguarde-se o retorno da missiva, conforme determinado às fls.391.

Após conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 18 de junho de 2018

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1295053 Nr: 6599-19.2018.811.0041

 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: JOSE GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAS DA CUNHA LEITE BORGES, JULIO 

CESAR BORGES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENO BOSCO SANTIAGO DE 

BARROS - OAB:6.587, JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - 

OAB:15112

 Cód.nº1295053

VISTOS.

Considerando o exíguo prazo para citação da parte Ré, face a audiência 

de conciliação do artigo 334 do CPC designada às fls.50 (30/07/2018 às 

10h00), DETERMINO o cumprimento integral da decisão de fls.43/45, 

especialmente o ato citatório.

Cite-se. Intimem-se.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Cuiabá, 18 de junho de 2018

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1123271 Nr: 20153-89.2016.811.0041

 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: VALDEVINO ALVES ELEUTÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES, GELSON FÁBIO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo: 1)REGULARIZE o polo passivo da ação, com a qualificação 

correta do verdadeiro ocupante do imóvel, obedecendo integralmente o 

artigo 319, inciso II do CPC;2)JUNTE aos autos prova verossímil do atual 

exercício da posse injusta sobre o imóvel (artigo 319, inciso IV do mesmo 

Diploma Legal);3)MANIFESTE-SE acerca da não localização do Réu Gelson 

Fábio de Oliveira certificado às fls.91, a fim de que seja possível a citação 

da parte.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de junho de 2018YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 269836 Nr: 2023-66.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUSA MARIA SOUSA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

OAB:230904/SP, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

FERNANDO BIRAL DE FREITAS - OAB:12678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ROCHA SILVA - 

OAB:1564, MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 Processo Código nº 269836

Vistos,

Nesta Execução de Sentença a parte exequente vem aos autos requerer 

a penhora eletrônica para garantia da execução.

Não havendo comprovação do pagamento da condenação, nos autos, 

defiro a penhora eletrônica requerida pelo exequente as folhas 87/89, 

formalize-se a busca junto ao Banco Central do Brasil, via sistema 

Bacenjud, para penhora de valores na conta corrente existente em nome 

da parte executada, até o limite da condenação. Sendo esta busca 

negativa, formalize-se a busca de veículos no Detran, via Sistema 

Renajud.

A ordem de bloqueio formalizada no Bacenjud, obteve resultado negativo, 

visto não ser encontrado valor disponível para penhora, na conta bancária 

da parte executada, conforme extrato anexado nos autos.

No caso, o pedido de penhora de crédito formalizado pelo exequente não 

pode ser analisado, por falta de prova nos autos da existência dos 

créditos em nome do executado.

Ante ao exposto, fundamentado no que dispõe o artigo 524, inciso VII, do 

CPC, intime-se a parte exequente para no prazo de 10 (dez) dias, 

comprovar nos autos a existência de crédito pertencente ao executado, 

ou indicar bens passíveis de penhora, para posterior prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo acima fixado, com ou sem manifestação do exequente, 

voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 914344 Nr: 39737-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA SERVIÇOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRV DISTRIBUIDORA DE TELEMARKETING 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA CARVALHO - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KIELLEN SANTOS 

ZIMMERMANN DA SILVA - OAB:OAB/PR 47.301

 Processo Código nº 914344

Vistos,

 Trata-se de Execução de Sentença que a parter executada intimada, 

deixou de pagar a condenação, conforme relata a certidão de folhas 252, 

vindo o exequente requerer, a realização de penhora eletrônica para 

garantia do valor exequendo.

Considerando que dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de 

penhora (artigo 835, inciso I, do CPC), defiro o pedido do exequente 

formulado às folhas 148/152.

Formalize-se o protocolo de bloqueio Junto ao Banco Central do Brasil, via 

Sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerário em conta bancária 

existente em nome da parte executada, até o limite do valor exequendo. 

Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, ou até que se 

processe a ordem expedida ao Banco Central do Brasil.

A busca formalizada via Bacenjud obteve resultado negativo, não 

encontrando valor disponível para penhora, na conta bancária da parte 

executada, conforme extrato anexado nos autos.

Dessa forma, não havendo o exequente indicado outros bens a penhora, 

fundamentado no dispõe o artigo 523 § 3º do CPC, determino a penhora de 

bens na sede da empresa executada, tantos quantos bastem para 

garantia da condenação, com exceção dos legalmente impenhoráveis, 

conforme dispõe o artigo 833 do CPC.

Expeça-se Carta precatória objetivando Penhora e Avaliação, seguindo-se 

os atos de expropriação - artigo 523 § 3º do CPC.

Deverá ao exequente comprovar nos autos a distribuição da Carta 

Precatória, e o recolhimento da diligência para seu integral cumprimento, 

no prazo de 30 dias, sob pena de extinção - artigo 485, § 1º do CPC.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 305783 Nr: 15637-41.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR DE ÁVILA, NOIZE CRISTINA DE FRANÇA ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABORATÓRIO SÃO THOMÉ LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6228

 Código do Processo nº 305783

Vistos,

 Procedida a solicitação de informações cadastrais junto a Receita 

Federal, via Sistema Infojud, quanto ao endereço do requerido Edvaldo 

Spinosa da Silva, conforme requerido as folhas 545, sendo encontrado um 

novo endereço, conforme espelho da consulta anexada nos autos, que 

deverá ser anotado no processo.

A seguir cumpra-se o item II do despacho de folhas 541, conforme 

determinado.

 Intime-se a parte exequente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 15147 Nr: 1897-07.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS FERREIRA, LAURA PRATA 

FREIRE ANDARADA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSALVO PINTO BRANDÃO - 

OAB:2255-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDECIR ERRERA - 

OAB:3.365-A/MT

 Processo Código nº 15147

Vistos,

Nesta Execução de Sentença a parte exequente intimada da decisão de 

folhas 632, vem aos autos formular pedido de busca de bens na Receita 

Federal, em nome dos executados.

No entendimento pacificado no STJ, a expedição de ofício à Receita 

Federal em busca de bens, só é admitida excepcionalmente, 

justificando-se tão somente, quando demonstrado nos autos, que o 

exequente esgotou os meios de diligências extrajudiciais disponíveis para 

localizar bens do executado, o que não se enquadra neste caso, por não 

haver demonstração das medidas empreendidas pelo exequente com tal 

finalidade.

Dessa forma, não havendo nos autos demonstração do esgotamento dos 

meios tradicionais de satisfação do débito, indefiro o pedido do exequente 

formulado as folhas 635.

Cumpra-se a decisão de folhas 632.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1136317 Nr: 25759-98.2016.811.0041

 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: DURIAN DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS EDUARDO HADDAD, CLEIDE 

ROSANGELA NAVAZELO DIAT, MARÍTIMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA DA SILVA BELIDO - 

OAB:15165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013A-mt

 Código do Processo nº 1136317

Vistos,

 Nesta Ação Indenizatória a requerida Cleide Rosangela Navazelo Diat, não 

foi localizada no endereço indicado nos autos, tendo o autor formulado 

pedido de citação daquela requerida, por edital.

Procedida a solicitação de informações cadastrais quanto ao endereço da 

parte requerida junto a Receita Federal via sistema Infojud, sendo 

encontrado o mesmo endereço indicado no pedido inicial.

Assim, esgotados os meios disponíveis para localização da requerida, 

presente nos autos, a hipótese prevista no § 3º, do artigo 256 do CPC, 

sendo perfeitamente cabível a citação por edital.

 Dessa forma, defiro o pedido formulado pela requerente as folhas 112, 

cite-se e intime-se por edital a requerida Cleide Rosangela Navazelo Diat, 

com prazo de 20 dias, conforme disciplina o artigo 256, incisos I e II do 

CPC, devendo constar a advertência do art. 257, inciso IV do mesmo 

códex, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do 

CPC.

 Publiquem-se o edital na forma estipulada pelo artigo 257 do CPC.

Decorrido o prazo do edital, certifique-se.

 Não havendo manifestação da requerida, em obediência ao disposto no 

artigo 72, inciso II, do CPC, desde já, nomeio como Curadora Especial a Drª 

Elianethe Gláucia de Oliveira Nazário Silva, Defensora Pública militante no 

Foro local, a quem determino que seja dado vista dos autos, pelo prazo 

legal, devendo ser observando o que dispõe o art. 186, § 1º, do CPC, e 

183, § 1o do CPC.

Apresentada a defesa, intime-se a parte requerente para no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se sobre a contestação e os documentos que 

eventualmente venham a acompanhá-la, sob pena de preclusão.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 783948 Nr: 37718-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAFISA SPE 40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA LEAL DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B, Luís Paulo Germanos - OAB:154.056/SP, WALTER 

JOSÉ DE BRITO MARINI - OAB:195.920/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PINTO - 

OAB:2286

 Processo Código nº 783948

Vistos,

Nesta Execução de Sentença a parte executada intimada a pagar a 

condenação deixou de se manifestar nos autos, conforme relata a 

certidão de folhas 254.

Dessa forma, defiro a penhora eletrônica requerida pelo exequente às 

folhas 255/269, formalize-se a busca no Banco Central do Brasil, via 

sistema Bacenjud, para penhora de valores na conta corrente existente 

em nome da parte executada, até o limite do débito exequendo. Se 

negativa, formalize-se a busca de veículos no Detran, via Sistema 

Renajud.

A solicitação de bloqueio no Bacenjud foi negativa, visto não ter 

encontrado valor suficiente disponível para penhora nas contas bancárias 

da parte executada, sendo desbloqueada a quantia encontrada por ser 

considerada irrisória em relação ao valor da execução, conforme dispõe o 

artigo 836 do NCPC, onde estabelece a não formalização da penhora, 

quando o seu objeto for insuficiente, como no presente caso. Segue em 

anexo extrato do Bacenjud.

A pesquisa formalizada no Detran, via Renajud, obteve resultado positivo, 

sendo encontrado um veículo registrado em nome da parte Executada 
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Sonia Maria Leal de Paula, o qual foi penhorado, Marca e Modelo 

MMC/L200 SPORT 4X4 HPE – Placa JZZ4322 – MT, conforme relatório nos 

autos, o qual constituo como Termo de Penhora.

Intime-se a parte executada da penhora, por seu patrono via DJE - artigo 

525 do CPC.

 Decorrido o prazo, certifique-se e expeça-se mandado para avaliação do 

veículo.

 Avaliado, digam as partes em cinco dias, sob pena de preclusão.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 404894 Nr: 37023-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILTELECOM S/A - FILIAL MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para manifestar-se acerca 

dos cálculos fl. 413.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 821559 Nr: 27751-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL AMECOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALDOMIRO CHMIELESKI, 

LORENI CHMIELESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10339 MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, TATIANA REZEGUE 

DO CARMO COLMAN - OAB:7.196 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (requerido) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

104/113.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 734918 Nr: 31254-02.2011.811.0041

 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: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE CENTRUS TOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADESIX AGROINDUSTRIAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNAVERA AURESCO 

ATTÍLIO - OAB:7.988-MT, PAULO CLÉCIO FERLIN - OAB:12564

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 359/363 foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (requerida) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1220658 Nr: 11687-72.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIA MORIN GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIR DIVINO JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENISE ANDRADE SILVA - 

OAB:RS/101047, PAULO RENATO DOS SANTOS FERRONY - 

OAB:RS/16511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:OAB/MT 8660, VANESSA ANDRIANI MARIA - OAB:SC/91144

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Carta Precatória: Nº 11687-72.2017.811.0041 - Código N°1220658.

Procedimento: Carta Precatória.

Parte Autora: Fabia Morin Guerra.

Parte Ré: Samir Divino Jesus Silva.

Data: 20 de junho de 2018.

Horário: 13:15 horas

PRESENTES

O MM. Juiz Yale Sabo Mendes, a parte requerida Samir Divino de Jesus da 

Silva e sua d. advogada Dra.Kilza Giusti Galeski – OAB/MT 8660 e as 

testemunhas arroladas Marlene Maria Mário Lano e Diego Roberto Seco.

 Consigno a presença dos estudantes Maykon Arruda Campos, Mikaela 

Michelly Costa, Ratane Alves Souza, Judy Gabrielly de Almeida Lobo, Rute 

Maria Alves de Oliveira Jaques Vieira, Carla dos Santos e Eveli Ricardo da 

Cruz.

.

AUSENTES

A parte Autora e seu(s) d. advogado(s).

 OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foram constatadas as presenças conforme consta 

acima.

Após, foi ouvida a testemunha da parte requerida, Marlene Maria Mário 

Lano.

DELIBERAÇÕES

Com a palavra à d.advogada da parte Ré, assim se manifestou: MM Juiz, a 

parte Requerida se dá por satisfeita com as declarações prestadas pela 

testemunha ouvida, e por consequência pugna pela dispensa da oitiva da 

testemunha Diego Roberto Seco.

 Pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte decisão:

“Vistos:

1- Defiro o pedido formulado pela advogada do Réu.

2- Após, proceda-se com a devolução da presente deprecata para 

comarca de origem, com as homenagens deste juízo.

 3- As partes presentes saem cientes e intimadas desta decisão. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se

______________________________

 Testemunha do Réu

 _____________________________ ___________________________

Parte Requerida Advogada do Réu

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017209-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMBILINA DA SILVA ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO)

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1017209-29.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Considerando que 

atualmente a cônjuge deste Magistrado está litigando em desfavor da parte 

Requerida, nos termos do artigo 145, III do CPC, declaro-me SUSPEITO 

para o exercício das funções jurisdicionais neste presente feito. 

Encaminhem-se os autos ao substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1017062-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BRAGA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1017062-03.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE aventada por SAFRA LEASING SA 

ARRENDAMENTO MERCANTIL em desfavor de RODRIGO BRAGA, com 

fundamento em contrato de natureza tipicamente bancária (Contrato de 

Arrendamento Mercantil). Diante do teor da exordial e fundamento jurídico 

que a embasa, verifico que restou evidenciado a essência bancária do 

procedimento. Sobre o assunto, com a devida autorização do artigo 44 do 

CPC, dispõe o Provimento n. 04/2008/CM, in verbis: “Art. 1º - Atribuir, com 

fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 

96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição 

Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na 

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro 

anexo: I - as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a serem denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os efeitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º - Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento; inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida.” Por derradeiro, o artigo 64, §1º do CPC, estabelece que a 

incompetência absoluta deve ser declarada de ofício. ANTE O EXPOSTO, 

considerando a regra do art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 004/2008/CM, 

bem assim a hipótese do art. 64, §1º, do CPC, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para processar e julgar o 

presente feito, e por consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma 

das Varas Especializadas de Direito Bancário. Proceda-se as baixas de 

estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para que seja 

realizada a redistribuição do presente ao Juízo Cível competente. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010687-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINA TOLEDO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1010687-20.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, VIVIANE CRISTINA TOLEDO, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

04/11/2016 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, de acordo com 

a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência juntado no ID: 5897691. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 10329030, arguindo em preliminar a 

inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da ação, 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 ausência de boletim na data do fato, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu 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 elaborado 

por perito judicial acostado no ID: 10475538. Impugnação a contestação 

juntada no ID: 11670682. 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: 5897691, 

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 de ID: 10475538. 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 joelho, 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). Pela mesma tabela, tem-se 

que em caso de lesão da estrutura craniofacial o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 100% (cem por cento), do teto que é 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente 
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caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 10475538 dá conta de 

que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada com repercussão intensa, perda de 75% (setenta e cinco 

por cento) da capacidade laborativa do joelho esquerdo, o qual 

corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do teto máximo. Somados a 

repercussão residual de 10% (dez por cento) da lesão da estrutura 

craniofacial correspondente a 100% (cem por cento) do padrão 

estabelecido. Ou seja, o valor exato da indenização equivale a 75% de 

25% do teto máximo (referente ao joelho esquerdo), SOMADOS a 10% de 

100% do teto máximo (referente à estrutura craniofacial). Assim, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 3.881,25 (três mil, 

oitocentos e oitenta 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, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, VIVIANE 

CRISTINA TOLEDO, a quantia de R$ 3.881,25 (três mil, oitocentos e oitenta 

e um reais e vinte e cinco centavos), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 04/11/2016 (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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014503-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA JESUS DA SILVA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1014503-10.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, ANGELA JESUS DA SILVA, 

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 

26/04/2016 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, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 6854745. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 10767503, arguindo em preliminar a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, 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 ausência de boletim de ocorrência confeccionado por uma 

autoridade policial, falta de nexo causal e 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 elaborado por perito judicial acostado no ID: 

10829902. Impugnação a contestação juntada no ID. 11677556. 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. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 6854745) não ter sido elaborado 

na data do acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito 

Autoral, uma vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de 

causalidade e a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão 

delineada no laudo pericial judicial de ID: 10829902. 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 joelho, 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: 10829902 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

com repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa do joelho direito, a indenização deve corresponder, 

portanto a R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

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 
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Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, 

“a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação 

dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, ANGELA JESUS DA SILVA, a quantia de R$ 1.687,50 (mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 26/04/2016 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018410-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID JOANA DOS SANTOS (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1018410-90.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, INGRID JOANA DOS SANTOS, 

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 

19/04/2017 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. Certidão de Ocorrência juntada no ID: 8114060. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 9732025 arguindo em preliminar a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo 

da demanda, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, alegou também a ausência de documento 

imprescindível para a demanda e a carência da ação ante a ausência de 

boletim de ocorrência lavrado na data do fato. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, 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: 11127578. Impugnação a contestação corroborado no ID: 11624269. A 

parte Requerida ID. 11767161 manifestou sobre o laudo, ressaltando que 

deve ser levado em consideração o grau da lesão determinado na perícia 

médica (50%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (70%). 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 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. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO LAVRADO NA DATA DO FATO. No que 

pese a alegação de ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do 

fato, não se considera motivo para julgamento improcedente da ação, vez 

que não desconstitui o direito autoral, além disso, o Autor provou com 

outras documentações, juntadas na exordial, o acidente e o nexo de 

causalidade entre o fato e as lesões sofridas. 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 certidão de ocorrência confeccionada pelo SAMU 

no ID: 8114060, 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: 

11127578. 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 anatômica e/o funcional completa de um dos membros 

superiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 
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quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 11127578 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa do membro superior direito, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte 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, INGRID JOANA DOS SANTOS, a 

quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte 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, 19/04/2017 (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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011116-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE CASTRO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1011116-84.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, FABIANO MACHADO 

RODRIGUES JUNIOR menor, neste ato representado por sua genitora 

ADRIANA DE CASTRO SILVA, 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 19/03/2016 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: 

6036355. A Requerida apresentou contestação no ID: 9421457 arguindo 

em preliminar a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda, 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 

documento imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu, 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: 10495454. 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 

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. 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: 6036355, 

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: 10495454. 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 

anatômica e/o funcional completa de um dos membros superiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 
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Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 10495454 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, 

perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa do membro 

superior direito, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte 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, 

FABIANO MACHADO RODRIGUES JUNIOR menor, neste ato representado 

por sua genitora ADRIANA DE CASTRO SILVA, a quantia de R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte 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, 19/03/2016 (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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015183-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILCE ALCANTARA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1015183-92.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, GISLAYNE ALCANTARA menor, 

neste ato representado por sua genitora JOSENILCE ALCANTARA DOS 

SANTOS, 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 11/11/2014 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: 7228026. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 9421561 arguindo em preliminar a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo 

da demanda, 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 documento imprescindível para a 

demanda e a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato. 

No mérito, defendeu, 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: 10470995. 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 

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. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO - 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO NA DATA DO FATO No que pese a 

alegação de ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

não se considera motivo para julgamento improcedente da ação, vez que 

não desconstitui o direito autoral, além disso, o Autor provou com outras 

documentações, juntadas na exordial, o acidente e o nexo de causalidade 

entre o fato e as lesões sofridas. 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: 7228026, 

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: 10470995. 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 
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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 joelho, 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: 10470995 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão moderada, perda de 25% (cinquenta 

por cento) da capacidade laborativa do joelho direito, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 843,25 (oitocentos e quarenta e três 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, GISLAYNE ALCANTARA menor, 

neste ato representado por sua genitora JOSENILCE ALCANTARA DOS 

SANTOS, a quantia de R$ 843,25 (oitocentos e quarenta e três 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, 11/11/2014 (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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012346-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1012346-64.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, JOÃO PEDRO DA SILVA, 

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 

26/11/2016 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, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de ocorrência no ID. 6185183. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 9395604, arguindo em preliminar a inclusão 

da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da ação, 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 documento imprescindível para a 

demanda. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a 

ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo 

causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela 

necessidade de 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 elaborado por perito judicial acostado no ID: 10512051. A parte 

Requerente deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar a 

contestação no ID. 11956511. 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 

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 acolho a preliminar supramencionada. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 6185183, 

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: 10512051. 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 
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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 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta 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: 10512051 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, com repercussão leve, perda de 25% (vinte e cinco 

por cento) da capacidade laborativa do membro inferior esquerdo, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 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, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, JOÃO 

PEDRO DA SILVA, a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referentes à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 26/11/2016 (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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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1019059-55.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, GENILSON ARRUDA 

FAGUNDES, 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 03/04/2017 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, de acordo com a lei 6.194/74. Certidão de ocorrência 

corroborada no ID. 8193741. A Requerida apresentou contestação no ID: 

11003715, arguindo em preliminar a inclusão da seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação, 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 ausência de boletim 

de ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

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 elaborado 

por perito judicial acostado no ID: 10932356. A parte Requerente deixou 

transcorrer in albis o prazo para impugnar a contestação no ID. 11956794. 

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. A ausência do 

boletim de ocorrência policial, por si só, não é argumento capaz de 

desconstituir o direito Autoral. No caso não há falar em inexistência de 

boletim de ocorrência, porquanto houve juntada da certidão confeccionada 

pelo corpo de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, no ID: 

8193741, que, a rigor, também é um boletim de ocorrência, demonstrando 

de maneira inequívoca, o nexo de causalidade entre este e a debilidade 

permanente, conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial 

judicial de ID: 10932356. 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: 10932356 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão média, perda 
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de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa da mão esquerda, 

a indenização deve corresponder, portanto a R$ 1.687,50 (mil, seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta 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, de acordo com a Súmula 

580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a 

data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, GENILSON ARRUDA 

FAGUNDES, a quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 03/04/2017 (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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014322-09.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1014322-09.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, RENAN PINHEIRO DOS SANTOS, 

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 

02/01/2017 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, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 6835553. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 10605894 arguindo em preliminar a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, 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 ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, 

ainda, pela necessidade de 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 elaborado por perito judicial acostado no ID: 10864639. 

Impugnação à contestação corroborada no ID. 11624005. 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. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 6835553) não ter sido elaborado 

na data do acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito 

Autoral, uma vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de 

causalidade e a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão 

delineada no laudo pericial judicial de ID: 10864639. 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 

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: 10864639 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

com repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa do pé esquerdo, a indenização deve corresponder, 

portanto a R$ 3.375,00 (três mil trezentos 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, de 

acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, 

RENAN PINHEIRO DOS SANTOS, a quantia de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), referentes à indenização do seguro 
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DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 02/01/2017 (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

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1016723-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA BARBOSA LEITE (AUTOR)

ANTONIO CARLOS FALQUETO TOME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEANDSON GOMES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016723-44.2018.8.11.0041 AUTOR: ANTONIO 

CARLOS FALQUETO TOME, ESTELA BARBOSA LEITE RÉU: GEANDSON 

GOMES DA SILVA AT Vistos. Verifica-se que a parte autora pediu o 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando 

não possuir condições financeiras de arcar com os custos do processo. É 

certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa 

natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de 

justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o 

pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o 

seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC [1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois os autores, em 

que pese tenham se qualificado como administrador e contadora, deixaram 

de juntar aos autos documentos hábeis para comprovação da renda, 

situação que obsta, neste primeiro momento, o acolhimento da alegada 

hipossuficiência de recursos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem 

se posicionado pela necessidade de comprovação quando a parte requer 

os benefícios da justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua 

hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono 

trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte 

que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que 

comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção 

do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a 

autorizar a concessão da gratuidade” [2]. Não basta, pois, a simples 

declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, 

da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópia das declarações de Imposto de 

Renda dos últimos dois exercícios e/ou de outros documentos que 

comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Após, remetam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO 

REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a parte 

firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade 

do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as 

declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, 

que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua 

presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017). [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, incabível a concessão do 

benefício àqueles que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006067-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

EDSON VAZ DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL LACERDA LIMA OAB - MT0014160S (ADVOGADO)

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT11746/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS DE ARRUDA NEVES (REQUERIDO)

RICARDO ANTONIO DE CARVALHO (REQUERIDO)

JOHN GORDON RAMSAY (REQUERIDO)

BENEDITA AIRTES DE ARRUDA BATISTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO OAB - MT12247/O-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006067-62.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AUGUSTO 
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FERREIRA RODRIGUES FILHO, EDSON VAZ DE MORAIS REQUERIDO: 

ELIAS DE ARRUDA NEVES, RICARDO ANTONIO DE CARVALHO, JOHN 

GORDON RAMSAY, BENEDITA AIRTES DE ARRUDA BATISTA W Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Assembleia Geral 

Extraordinária ajuizada por Augusto Ferreira Rodrigues Filho e Edson Vaz 

de Moraes em desfavor de Elias de Arruda Neves, Ricardo Antônio de 

Carvalho, John Gordon Ramsay e Benedita Airtes de Arruda Batista. 

Compulsando os autos, verifico que a parte requerente, por meio da 

petição acostada no Id. nº 5884690, apresentou pedido de desistência da 

demanda com relação à requerida Benedita Airtes de Arruda Batista. Não 

obstante, considerando que a presente ação visa anular a assembleia 

geral que elegeu todos os requeridos, inclusive a demandada Benedita 

Airtes de Arruda Batista, assim como que o mandato da diretoria executiva 

eleita se findou em março de 2017, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem quanto à existência de litisconsórcio passivo necessário 

unitário, bem como sobre a eventual perda superveniente do interesse de 

agir, ex vi do disposto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015280-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FLAVIO RIBEIRO DE MELLO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015280-29.2016.8.11.0041 AUTOR: LUZIANO 

RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: ITAU SEGUROS S/A W Vistos. Consta, no 

Id. nº 10630989, pedido formulado pelo expert nomeado para majoração 

de seus honorários periciais. Pois bem. Nos termos da Resolução n.º 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, os honorários periciais 

foram fixados em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Entretanto, o § 4º 

do artigo 2º da Resolução autoriza a majoração dos valores constantes na 

tabela em até 05 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada. Nesse 

ponto, depreende-se dos autos que a perícia a ser realizada nos 

presentes autos visa esclarecer qual o grau e tipo da lesão que resultou 

do acidente de trânsito que a parte autora foi vítima, a fim de delimitar as 

sequelas apresentadas. Nestes termos, em virtude da complexidade do 

trabalho técnico a ser desenvolvido pelo expert, considerando o lapso 

temporal entre a data do fato e a data de realização da perícia, mostra-se 

plausível a majoração do valor de a verba honorária. De fato, a verba 

honorária deve remunerar os serviços do perito, proporcionalmente, aos 

esforços que serão por ele despendidos, considerando para tanto o grau 

de complexidade e a natureza do trabalho, o tempo necessário para sua 

realização, e as peculiaridades de cada caso, atendendo ao princípio da 

razoabilidade. Assim sendo, DEFIRO o pedido constante no Id. nº 

10629953, o que faço para majorar o valor dos honorários periciais em R$ 

1.000,00 (um mil reais). INTIME-SE o perito nomeado para agendar data 

para a perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Em 

seguida, INTIME-SE a parte requerida para depositar o valor dos 

honorários periciais, ou, caso já tenha depositado o valor anteriormente 

fixado, a quantia equivalente à diferença. 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. Com as 

providências e após o cumprimento de todos os atos ordinatórios, 

retornem os autos conclusos para eventual julgamento da ação. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Junho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012578-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE SANTANA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012578-76.2017.8.11.0041 REQUERENTE: GISELE 

SANTANA DA ROCHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. W Vistos. 

Considerando que ambas as partes postularam pelo julgamento antecipado 

do feito, 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, remetam-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. Cuiabá, 19 de Junho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019584-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019584-37.2017.8.11.0041 AUTOR: ANANIAS 

RODRIGUES DE SOUZA RÉU: BANCO PAN S.A. W Vistos. CERTIFIQUE-SE 

quanto à ocorrência de regular intimação da parte requerente para a 

audiência de conciliação realizada. Sem prejuízo do disposto supra, 

considerando que a parte requerida apresentou contestação, inclusive 

com a juntada de documentos, INTIME-SE a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

350 do Código Processo Civil. Cumpra-se. Apresentada a impugnação ou 

decorrido o prazo para tanto, voltem-me os autos conclusos. Cuiabá, 19 

de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015646-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SCHLEMMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA TEREZINHA BARON DE SOUZA OAB - SC46410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PETROPOLIS AUTO SERVICO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015646-97.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ROBERTO 

SCHLEMMER REQUERIDO: PETROPOLIS AUTO SERVICO LTDA M Vistos. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da presente como 

mandado. Em seguida, devolva-se a presente missiva ao r. Juízo 

deprecante, consignando as nossas homenagens. Comunique-se ao r. 

Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. 

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 12 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015673-80.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDSON JOSE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Eldorado Comércio de Motos Ltda (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015673-80.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CLEIDSON 

JOSE ALVES REQUERIDO: ELDORADO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA M 

Vistos. Ao que se extrai dos autos, a carta precatória protocolada neste 

Juízo não preenche os requisitos descritos no art. 260 do Código de 

Processo Civil, vez que não veio acompanhada de documentos essenciais 

ao ato deprecado. Com efeito, a missiva não veio instruída com cópia da 

petição inicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado (inciso 

II[1] do art. 260 do CPC). Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que 

traga aos autos cópia da inicial e procuração outorgada ao seu patrono no 

prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-a, ainda, que a inércia por mais de 30 

(trinta) dias acarretará na devolução da presente missiva sem o devido 

cumprimento (art. 393 da CNGC e art. 267, inciso I, do Código de Processo 

Civil). Ademais, verifica-se dos autos da presente carta precatória que a 

parte interessada não recolheu o valor referente à distribuição e diligencia 

da missiva neste Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de 

que, em 05 (cinco) dias, efetue os pagamentos referente a distribuição e a 

diligência, o que deverá ser efetivado em quantidade correspondente ao 

total de endereços nos quais deverão ser executados os atos, sob pena 

de cancelamento da distribuição e devolução ao r. Juízo deprecante. Com 

o adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da missiva como mandado. Em seguida, 

devolva-se à origem com as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 12 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória e 

rogatória: (...) II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do 

instrumento do mandato conferido ao advogado; (...)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015759-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA PACHECO VITA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015759-51.2018.8.11.0041 REQUERENTE: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REQUERIDO: ANA 

CAROLINA PACHECO VITA M Vistos. Verifica-se dos autos de carta 

precatória que a parte interessada não recolheu o valor referente à 

diligência, neste Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de 

que, em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento referente à diligência a ser 

executada, sob pena de devolução da missiva ao r. Juízo deprecante. 

Com o adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da missiva como mandado. Em seguida, 

devolva-se à origem com as nossas homenagens. Intime-se Cumpra-se 

Cuiabá-MT, 12 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016734-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DAMASCENO PERES OAB - MT0012553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016734-73.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE 

AUGUSTO COSTA REQUERIDO: MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE 

COMBUSTIVEIS LTDA M Vistos. Designo o dia 11.09.2018 às 14h00min 

para a inquirição da testemunha de defesa CARLOS EMILIO ALVES 

LOPES. Considerando o que preconiza o art. 455 do Código de Processo 

Civil, deverá o(a) advogado(a) da parte interessada intimar a(s) 

testemunha(s) que arrolou do dia, da hora e do local da solenidade 

designada, nos moldes do § 1º do mesmo dispositivo ou, se preferir, 

conduzir a(s) testemunha(s) à audiência independentemente de intimação, 

sob pena de, em caso de não comparecimento ou de inércia na realização 

da intimação, ser considerado como desistência da inquirição da(s) 

testemunha(s) (§§ 2º e 3º do art. 455 do Código de Processo Civil). 

Comunique-se ao r. Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do 

art. 1212 da CNGC, bem como da data designada para realização do ato 

deprecado. INTIMEM-SE as partes, por seus patronos, via DJE, advertindo 

de que a ausência injustificada do(a) advogado(a) à solenidade acarretará 

em dispensa da produção da prova e devolução imediata da missiva ao r. 

Juízo deprecante (§ 2º do art. 362 do Código de Processo Civil). Às 

providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 18 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016154-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSINA DIAS DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016154-43.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DEUSINA 

DIAS DE ABREU REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A M Vistos. Cumpra-se na forma deprecada, servindo 

cópia da presente como mandado. Em seguida, devolva-se a presente 

missiva ao r. Juízo deprecante, consignando as nossas homenagens. 

Comunique-se ao r. Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do 

art. 1212 da CNGC. Às providências, com observância das disposições 

pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 12 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016754-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA FREIRE & VARGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLA MARTINS VARGAS OAB - MT5300/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO MINORU TSUJII (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1016754-64.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: SILVA FREIRE & 

VARGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: JULIO MINORU 

TSUJII W Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, sob pena de penhora, nos termos do art. 829 

do Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado de citação que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada poderá opor embargos à 

execução ou, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, requerer o parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas 

mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo 

Civil. Considerando que, na gradação legal do art. 835 do Código de 

Processo Civil, o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, assim como que a 

penhora de recursos financeiros é feita via sistema eletrônico, 

ultrapassado o prazo supra sem que a parte executada tenha efetivado o 

pagamento voluntário do débito, remetam-se os autos conclusos para fins 

de realização da penhora via BACENJUD. Não localizada a parte 

executada para a citação, EXPEÇA-SE mandado para efetivação do 
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arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

seguindo o processo na forma do art. 830 do Código Processo Civis. FIXO 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito, 

com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do prazo de 

03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011558-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1011558-16.2018.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº , 

designo Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 27.07.2018, às 

11:15h, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da 

Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 20 de junho de 2018 Thiago Ottoni Azambuja 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022390-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FELIX COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI OAB - MT18652/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1022390-79.2016.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº , 

designo Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 27/07/18, às 11:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC. 

Cuiabá-MT, 20 de junho de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037703-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DA SILVA ZAHAILA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT0013944A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1037703-46.2017.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº , 

designo Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 27/07/18, às 10:45, 

a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC. 

Cuiabá-MT, 20 de junho de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011211-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1011211-80.2018.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº , 

designo Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 27/07/18, às 10:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC. 

Cuiabá-MT, 20 de junho de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013772-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE MARQUES 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1013772-14.2017.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº , 

designo Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 27/07/18, às 10:15, 

a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC. 

Cuiabá-MT, 20 de junho de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011244-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MIRANDA GONCALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011244-70.2018.8.11.0041 REQUERENTE: RAFAEL 

MIRANDA GONCALVES DIAS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS V Vistos . Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 27 de julho de 2018, 

as 10h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

10. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Abril de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033784-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BATISTA DE FRANCA (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)

 

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 27/07/18 09:45, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020074-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RESIDENCIAL PARK DIPLOMATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0010180A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ZILIANI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1020074-93.2016.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para se manifestar 

sobre a certidão do oficial de justiça de ID nº. Cuiabá-MT, 20 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003650-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINA DIAS CANUTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 27/07/18 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001264-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFER PINHEIRO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 27/07/18 10:15, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000428-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEORLY RAMOS DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1000428-63.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para se manifestar 

sobre a correspondência devolvida. Cuiabá-MT, 20 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.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000542-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE RODRIGUES DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1000542-02.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para se manifestar 

sobre a correspondencia devolvida. Cuiabá-MT, 20 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036863-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JO ARAUJO DE LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 27/07/18 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035025-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OEDER CORREA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 27/07/18 10:45, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008902-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON ANTONIO SATURNINO (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)

 

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 27/07/18 11:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000705-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA RIBEIRO TENUTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1000705-79.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para se manifestar 

sobre a Correspondência Devolvida. Cuiabá-MT, 20 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.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1020973-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GREGORIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

DEISE MARQUES DE ALMEIDA PINHO (REQUERENTE)

ERASMO RUBENS DA SILVA (REQUERENTE)
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GILMA DE ARRUDA MORENO (REQUERENTE)

OVIDIA NUNES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

LUCIANA FONTES (REQUERENTE)

CARMELITA HELENA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JUSELIA AUXILIADORA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

BENEDITA ROSE DE ABREU (REQUERENTE)

ADALBERTO JORGE VERAS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1020973-91.2016.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para se manifestar 

sobre a Correspondência Devolvida. Cuiabá-MT, 20 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.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1023834-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALVES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1023834-50.2016.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para se manifestar 

sobre a Correspondência Devolvida. Cuiabá-MT, 20 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.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1019392-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON FIGUEIREDO DE VALOR (REQUERENTE)

ogenir benedito santos carvalho (REQUERENTE)

LUCIANO NUNES DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

JULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ANA LUCIA MONGE (REQUERENTE)

EDILZA RIBEIRO TAQUES (REQUERENTE)

ANTONIO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

JUCIMARE OLIVEIRA MELLO (REQUERENTE)

ANOK LEQUE (REQUERENTE)

VILMA CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1019392-41.2016.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para se manifestar 

sobre a Correspondência Devolvida. Cuiabá-MT, 20 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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023271-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINERPAV MINERADORA LEVERGER LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RPG CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1023271-56.2016.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para depositar novas 

diligências para nova tentativa de citação. Cuiabá-MT, 20 de junho de 2018 

Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006551-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT0015961A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA APARECIDA RODRIGUES BARBOSA XAVIER (EXECUTADO)

JOILSON XAVIER DA SILVA (EXECUTADO)

SILVA & XAVIER LTDA - ME (EXECUTADO)

 

1006551-77.2017.8.11.0041 Intimo a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão negativa do(a) Oficial de Justiça, devendo informar novo 

endereço para a citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012978-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE CRISTINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1012978-27.2016.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para se manifestar 

sobre a certidão do oficial de justiça de ID nº. Cuiabá-MT, 20 de junho de 

2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009180-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE ALVES LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 27/07/18 11:45, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009692-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FRANCISCO VIEGAS PORTO (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)

 

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 27/07/18 10:15, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010553-56.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

EGILSON CARDOSO VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 27/07/18 11:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010595-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 27/07/18 11:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010644-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SOARES SULINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 27/07/18 11:45, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 792849 Nr: 46938-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFG BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTEINSUMOS PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:12352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO JOÉ BORDIGNON - 

OAB:23.062/PR

 Certifico e dou fé, que, nesta intimo a parte beneficiaria, acerca do alvará 

expedido. Conforme o numero nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 348932 Nr: 19287-62.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, 

MARCONDES COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS 

- OAB:7287/MT, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - OAB:6.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT-6.551-A, ALINE FRANCIELLE MUFATTO DE 

SIQUEIRA - OAB:11.938/MT, CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE CASTRO - 

OAB:9.223/MT, Ely Machado da Silva - OAB:9.620, FLÁVIO JOSÉ 

FERREIRA - OAB:3.574/MT, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT, JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, JOSEMAR 

HONÓRIO BARRETO JUNIOR - OAB:OAB/MT 8.578, LAURA PATRÍCIA 

DOURADO AMORIM - OAB:9.217/MT, LAURO DE CARVALHO - 

OAB:7.015/MT, MARIA APARECIDA ALMEIDA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.574/MT, OVÍDIO LUIZ GIRARDELLO - OAB:10.665/MT, RODRIGO 

BRAGA - OAB:8926/MT, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

(UNIJURIS/UNIC) - OAB:4.862-A/MT, ZOÉ OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO - 

OAB:9.366/MT

 Certifico e dou fé, que, nesta intimo a parte beneficiaria, acerca do alvará 

expedido. Conforme o numero nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1105302 Nr: 12684-89.2016.811.0041

 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: EDUARDO DE LAMARE PAULA, CAROLINE AQUINO 

VIEIRA DE LAMARE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 018 S.A, BROOKFIELD 

MB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COUTINHO DE AQUINO 

- OAB:10.176/MT, RANIER DE AQUINO VIEIRA - OAB:18962, TARGUS 

RIGON WESKA - OAB:OAB/MT 7.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). MAX NASCIMENTO DE REZEND, OAB/MT nº 16826, para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 

234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 830578 Nr: 36286-17.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA FERREIRA DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS., ANA PAULA 

SIGARINI GARCIA - OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FEGUEIREDO - OAB:7.627-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:10.133

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para 

27/08/2018 das 08:00 ás 10:30 horas, realizar-se-á no Consultório do 

Perito Dr. Roberto Azevedo, com endereço profissional na Rua 24 de 

Outubro, Nº 827, Bairro Popular, Cuiabá-MT, Galeria 24 de Outubro, Sala 8, 

Telefone: (65) 2127-8022 / (65) 9 9631-9747, sendo que o Advogado da 

parte Autora ficará responsável pela condução da parte, na data, horário 

e local para realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 311847 Nr: 18312-74.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O. R. L. M., LUCIANA ROSA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG- LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT, MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA - 

OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:4.591-MT

 Certifico e dou fé, que, nesta intimo a parte beneficiaria, acerca do alvará 

expedido. Conforme o numero nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 9297 Nr: 11152-42.2000.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO DE OLIVEIRA AMANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DOS SANTOS CARVALHO FERREIRA, 

JEFFERSON LUIZ BRITO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863, FERNANDA THEOPHILO CARMONA - 

OAB:7.615-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURAO - OAB:13.258

 Certifico que, nesta data, encaminho nova intimação à parte executada, 

referente à decisão do dia 22.05.2018, visto que na publicação anterior 

não se fez constar o nome do seu advogado, Dr. Roberto Carlos Ribeiro 

Mourão. Decisão: "Assim sendo, DEFIRO parcialmente o pedido de fls. 

879/881, pelo que determino seja restituída ao executado, na conta 

bancária contida no extrato de fl. 885, a quantia de R$ 2.564,50 (dois mil, 

quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), bem como 

liberada ao exequente, em conta bancária a ser indicada, a quantia de R$ 

1.099,07 (um mil e noventa e nove reais e sete centavos), devendo essa 

última ser acrescida dos rendimentos. Resolvida a questão relativa à 

impenhorabilidade da verba alimentar, passo a apreciar o pedido de fls. 

893/894, especificamente no que se concerne à realização de BACENJUD 

dos demais sócios, não citados para pagamento.

Em que pese seja de conhecimento deste magistrado o entendimento 

firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto à 

desnecessidade de citação/intimação do sócio para pagamento da dívida , 

é certo que, no caso dos autos, imperiosa a citação dos sócios, por se 

tratar de matéria acobertada pelo manto da preclusão, na haja vista que o 

recurso de agravo de instrumento não reformou a decisão de fls. 634/635 

na parte em que determinou a citação dos sócios executados para 

pagamento da obrigação. Assim sendo, com fulcro no art. 505 do Código 

de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de bloqueio judicial de valores dos 

sócios Ivo Ferreira da Silva, Antônio Luiz Ferreira da Silva, Heverson Luiz 

de Brito Arruda e Beatriz Rosália de Oliveira. INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, promover a citação dos referidos sócios 

executados (art. 240, § 2.º c/c art. 771, ambos do CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 898514 Nr: 28733-79.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARDOSO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Nesta data, intimo o requerido, à manifestar acerca de petições de fls. 

89/90, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 838253 Nr: 42959-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE REINALDO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:11098/MT, BRUNO FERREIRA ALEGRIA - OAB:9996-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Certifico e dou fé, que, nesta intimo a parte beneficiaria, acerca do alvará 

expedido. Conforme o numero nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 915149 Nr: 40281-04.2014.811.0041

 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: CLAUDIO SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Certifico e dou fé, que, nesta intimo a parte beneficiaria, acerca do alvará 

expedido. Conforme o numero nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 853231 Nr: 55945-12.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCES, RMDBC, LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:6.814-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:OAB/SP 91311, ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - OAB:16.405

 Vistos,

Proceda-se a transferência dos valores para a conta indicada às fls. 117, 

pois o procurador possui poderes especiais.

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 dias, efetue o 

recolhimento do valor complementar indicado pelo exequente às fls. 117, 

sob pena de penhora on line.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1158175 Nr: 35170-68.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 864638 Nr: 5339-43.2014.811.0041

 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: JERONIMO MARINHO DE OLIVEIRA, ANA CASSIA LIMA 

DE OLIVEIRA, NLDO, JOAO PAULO LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT, ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - OAB:9.107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 915319 Nr: 40420-53.2014.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUSTAVO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHESIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:103334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.814-A/MT

 Certifico e dou fé, que, nesta intimo a parte beneficiaria, acerca do alvará 

expedido. Conforme o numero nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 299644 Nr: 13053-98.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO SIDNEI ALVES COMÉRCIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ALVES DA COSTA - 

OAB:3581-B/MT

 Vistos.1.RENAJUD:DEFIRO o pedido de penhora de fls. 166/167, pelo que 

determino que se proceda com a restrição no Sistema RENAJUD, assim 

como com a intimação da parte executada.Não obstante, considerando o 

elevado transcurso do prazo desde efetivação da consulta de fl. 120, 

DETERMINO seja realizada nova busca junto ao sistema 

RENAJUD.Restando frutífera a busca de veículos, DEFIRO a penhora dos 

veículos localizados através do sistema RENAJUD, servindo a presente 

decisão, em conjunto com o comprovante de inclusão de restrição 

veicular, como termo de constrição, independentemente de outra 

formalidade.Neste caso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifestar acerca da restrição lançada via sistema 

RENAJUD, esclarecendo, inclusive, se deseja a apreensão e remoção do 

bem - devendo, nesse caso, informar a sua exata localização -, assim 

como indicando o depositário, nos termos do art. 840 do Código de 

Processo Civil.Sem prejuízo do disposto supra, na forma do art. 841 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora, assim como para que, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, 

requeira a substituição do bem penhorado, nos termos do que permite o 

art. 847 do citado Diploma Processual.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.2.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo realizadas 

todas as buscas, não ter sido localizados bens hábeis a assegurar o 

pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no silêncio, a 

presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma 

do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em que a 

prescrição estará suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 311308 Nr: 18122-14.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR MOURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO TRINDADE DO 

AMARAL - OAB:12.043-B/MT

 Certifico e dou fé, que, nesta intimo a parte beneficiaria, acerca do alvará 

expedido. Conforme o numero nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 757492 Nr: 9672-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16250, PATRICIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - OAB:10230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7670/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Certifico e dou fé, que, nesta intimo a parte beneficiaria, acerca do alvará 

expedido. Conforme o numero nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 750901 Nr: 2642-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA MARIA RIPARDO DE SOUZA, LFRS, MARTA 

MARIA RIPARDO DE SOUZA, LFRDS, MJRDS, NAYARA KETELLYN 

RIPARDO DE SOUSA, ANTONIO JOSE RIPARDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico e dou fé, que, nesta intimo a parte beneficiaria, acerca do alvará 

expedido. Conforme o numero nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 25150 Nr: 5906-84.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANDRÉ RISTER, CARLOS ANDRÉ RISTER, 

BEATRIZ MARTINEZ PROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETENGE -SERVIÇOS TÉCNICOS DE 

ENGENHARIA LTDA, SETENGE -SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT, DEUZÂNIA MARQUES VILELA - OAB:5177-B/MT, 

JULIERME ROMERO - OAB:MT 2.883-A, LUÍS GUSTAVO RUCCINI 

FLORIANO - OAB:288.806, ROGERIO COSTA CHIBENI YARID - 

OAB:140387, VALDEMAR AGUILAR - OAB:3.566-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT

 Vistos. INDEFIRO o pedido de fls. 496/500, tendo em vista que o valor do 

débito exequendo restou firmado pela decisão de fl. 490, da qual foi 

regularmente intimada a parte executada, mediante disponibilização no DJE 

nº 10099, de 12/09/2017 e publicado no dia 13/09/2017.Por outro lado, 

tendo a penhora de numerários resultado infrutífera (fls. 491/492), DEFIRO 

o pedido de busca junto ao sistema RENAJUD (fl. 495).Restando frutífera a 

busca de veículos, DEFIRO a penhora dos veículos localizados através do 

sistema RENAJUD, servindo a presente decisão, em conjunto com o 

comprovante de inclusão de restrição veicular, como termo de constrição, 

independentemente de outra formalidade.Neste caso, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da 

restrição lançada via sistema RENAJUD, esclarecendo, inclusive, se 

deseja a apreensão e remoção do bem - devendo, nesse caso, informar a 

sua exata localização -, assim como indicando o depositário, nos termos 

do art. 840 do Código de Processo Civil.Sem prejuízo do disposto supra, 

na forma do art. 841 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, assim como para que, querendo e no 

prazo de 10 (dez) dias, requeira a substituição do bem penhorado, nos 

termos do que permite o art. 847 do citado Diploma Processual.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.Em caso de, mesmo realizadas 

todas as buscas via sistemas judiciais requeridas, não ter sido
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 358480 Nr: 28854-20.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABRAO JACOB MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELINO DUARTE FERREIRA, FRANCISLEY 

MOURA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - CUIABA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, LETÍCIA DE SOUZA FURQUIM - OAB:

 Vistos.

Ab initio, DETERMINO a tramitação prioritária do feito, posto que a parte 

exequente se trata de pessoa idosa (fl. 80). PROCEDA-SE com a 

identificação dos autos.

DEFIRO o pedido constante no item “a” da petição de fl. 109, tendo em 

vista que, tendo a parte executada procurador constituído nos autos (fl. 

36), a intimação da penhora deve ser feita na pessoa de seu advogado, 

ex vi do disposto no art. 841, § 1º, do Código de Processo Civil.

Outrossim, anoto que, nos termos do art. 840, inciso II e § 1º, do Código de 

Processo Civil, os bens móveis penhorados deverão ser depositados em 

mãos da parte exequente nas Comarcas em que não houver depositário 

judicial.

Assim sendo, INTIME-SE a parte executada, via procurador constituído nos 

autos, acerca da penhora efetivada às fls. 84, assim como para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indique a exata localização do bem penhorado.

Trancorrido o prazo supra sem manifestação da parte executada, desde 

já, DETERMINO a expedição de mandado de busca e apreensão do 

veículo, a ser cumprido no endereço de fl. 36 e/ou em novo endereço a 

ser informado pela parte exequente.

Por fim, anoto que, nesta data, efetivei a restrição de circulação do veículo 

penhorado, conforme comprovante que segue em anexo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 14 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 134213 Nr: 19523-87.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KOSMOS CONTABILIDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTO SEVERINO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA MADALENA GOMES 

PEDRINI - OAB:7110, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA CÁSSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4.667/MT, SÉRGIO MARCOS LERMEN - 

OAB:8052

 Certifico e dou fé, que, nesta intimo a parte beneficiaria, acerca do alvará 

expedido. Conforme o numero nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 869690 Nr: 9324-20.2014.811.0041

 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: DANIEL AZEVEDO DE QIUEIROZ

 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

 Certifico e dou fé, que, nesta intimo a parte beneficiaria, acerca do alvará 

expedido. Conforme o numero nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1072200 Nr: 56297-96.2015.811.0041

 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: MARINILZA DA SILVA NOBRES

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.814-A/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para 

27/08/2018 das 08:00 ás 10:30 horas, realizar-se-á no Consultório do 

Perito Dr. Roberto Azevedo, com endereço profissional na Rua 24 de 

Outubro, Nº 827, Bairro Popular, Cuiabá-MT, Galeria 24 de Outubro, Sala 8, 

Telefone: (65) 2127-8022 / (65) 9 9631-9747, sendo que o Advogado da 

parte Autora ficará responsável pela condução da parte, na data, horário 

e local para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1042420 Nr: 42711-89.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYANNY LIVIA MIRANDA 

NOCETI - OAB:18.652 OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1172908 Nr: 41273-91.2016.811.0041

 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: ANDRE SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT, PEDRO HENRIQUE B. SOUSA - 

OAB:155.834/RJ

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 216756 Nr: 25445-41.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO FARIAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, FERNANDA ABREU MATTOS - OAB:8.427/MT, 

JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT, MARCELA DE 

SOUZA GARCIA - OAB:11.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIA DE ARAÚJO SOUZA 

PANTAROTO - OAB:10.921, ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS 

RAMIRES - OAB:197176/SP, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:130011/SP

 Cerifico e dou fé, que, nesta data, intimo a parte autora, a retirar a carta 

precatória, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1088695 Nr: 5573-54.2016.811.0041

 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: TSDO, VANUZA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para 

27/08/2018 das 08:00 ás 10:30 horas, realizar-se-á no Consultório do 

Perito Dr. Roberto Azevedo, com endereço profissional na Rua 24 de 

Outubro, Nº 827, Bairro Popular, Cuiabá-MT, Galeria 24 de Outubro, Sala 8, 

Telefone: (65) 2127-8022 / (65) 9 9631-9747, sendo que o Advogado da 

parte Autora ficará responsável pela condução da parte, na data, horário 

e local para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 248286 Nr: 15793-63.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIR JOSE DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALBERTO MICHELOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, ROSENI G. H. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMERINDO JOSÉ SILVA 

COSTA - OAB:2256

 Cerifico e dou fé, que, nesta data, intimo a parte autora, a retirar a carta 

precatória, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 408401 Nr: 390-15.2010.811.0041

 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: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

 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, MARAIZA DA SILVA 

PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1023062 Nr: 33433-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Thiago Rodrigues da 

Silva, em face da sentença de fls. 97/98, a qual julgou extinto o pedido 

formulado na inicial, com resolução do mérito.

 O embargante, com fundamento no artigo 1022 do Código de Processo 

Civil, alega que a referida sentença possui omissão, no que tange ao 

prazo prescricional.

É o necessário. DECIDO.

O objeto destes embargos é a manifestação visando sanar a omissão 

existente na decisum.

A prescrição, como instituto jurídico, pressupõe a perda do direito pela 

inércia de seu exercício no tempo, sendo certo que o prazo prescricional 

inicia-se a partir do momento em que nasce a pretensão, ou seja, a partir 

da possibilidade de se exigir em juízo o cumprimento de determinada 

prestação.

De acordo com a previsão legal no artigo 206, § 3º, IX do Código Civil, o 

termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização do seguro 

DPVAT por invalidez, deve ser a data em que o segurado teve ciência 

inequívoca do caráter permanente da lesão.

Da leitura dos autos, verifica-se que o requerente teve ciência da 

irreversibilidade da sequela decorrente do acidente ao tempo da 

elaboração do exame médico, em 17.07.2011 (fl. 23), sendo que a ação foi 

distribuída em 15.07.2015, o lapso temporal do acidente até a data de 

distribuição da ação se deu a quase de 04 (quatro) anos.

 Logo, uma vez que a ação foi distribuída em 15.07.2015, e o acidente que 

ocasionou o a invalidez permanente em 17.07.2011, operou-se a 

prescrição, pois prazo prescricional é de 03 (três) anos, razão pela qual 

REJEITO os presentes embargos.

Outrossim, permanece o restante da decisão na forma que foi prolatada.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de Maio de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 916649 Nr: 41210-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO, JOSÉ CARLOS DORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANY DE FATIMA SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA 

DE MORAES - OAB:10.416/MT, SILVANA MARIA DA SILVA - 

OAB:9571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 256, II, do CPC, CITE-SE a parte executada por EDITAL, 

com prazo de 30 (trinta) dias, para que efetue o pagamento da dívida, no 

prazo de 3 (três) dias, acrescida das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, sob pena de penhora, nos termos do art. 829 do 

Código de Processo Civil.

Consigne-se no edital de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

parte executada poderá opor embargos à execução ou, mediante o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, requerer o 

parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, consoante 

disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo Civil.

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do 

débito, com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do 

prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual.

Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, remeta-o ao Diário da 

Justiça Eletrônico para publicação.

 Tratando-se de processo com custas, intime-se a parte interessada, para 

publicação, mediante recibo nos autos. Passados 02 (dois) meses da 

entrega do edital à parte, intime-se para apresentar o comprovante da 

publicação, no prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a 

pessoalmente, sob pena de extinção do processo (arts. 1.219 e 1.220, 

CNGC).

Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, nomeada a douta Defensoria 

Pública como sua curadora especial, nos termos do art. 72, II, do CPC, a 

quem os autos deverão ser remetidos.

Após a defesa, intime-se o exequente para se manifestar e requer o que 

entender cabível, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques
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 Cod. Proc.: 1011103 Nr: 28056-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇO PRONTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STER ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CAMPOS DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 4032, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 57/58.

Cite-se a requerida por carta, no endereço informado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 250522 Nr: 17525-79.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO POLOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO LUIZ RODRIGUES DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7950 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o executado foi citado por edital e quedou-se inerte 

nos autos, decreto a sua revelia e, com fundamento no art. 72, II, do 

Código de Processo Civil, nomeio a Defensoria Pública como sua curadora 

especial, a quem os autos devem ser remetidos.

Apresentada defesa, intime-se o exequente para se manifestar e requer o 

que entender cabível, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 739422 Nr: 36066-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILA RODRIGUES DE LIMA ZIMERMANN, EDSON 

FREITAS FAGUNDES, GASPAR JOAQUIM DORNELES, IRINEU 

CZERNICHOVSKI, JADIEL LOPES MACHADO, JOÃO QUERUBIM DA SILVA, 

JOSE BELONI, JULIO WANDERLEI CALÇA, LERI DOS PASSOS

 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 S. DURAND - 

OAB:12.208-A

 Pelo exposto, rejeito as preliminares apontadas.Diante da divergência nos 

valores apresentados pelas partes, encaminhem-se os autos ao Contador 

Judicial para realização dos cálculos a serem apresentados 

individualmente para cada autor:Cecila Rodrigues de Lima Zimermann (fl. 

24), Edson de Freitas Fagundes (fl. 35), Gaspar Joaquim Dorneles (fl. 46), 

Irinei Czernichovski (fl. 57), Jadiel Lopes Machado (fl. 68), João Querubim 

da Silva (fl. 79), José Beloni (fl. 90), José Joaquim da Silva (fl. 101), Júlio 

Wanderlei Calça (fl. 112), Leri dos Passos (fl. 123). Registro, por oportuno, 

que os juros moratórios devem ser computados desde a data da citação 

do requerido na ação principal (08.06.1993), devendo haver a exclusão 

dos juros remuneratórios.Ultimados os cálculos, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo comum de 15 dias.Intimem-se.Cumpra-seCuiabá, 

15 de Junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 724649 Nr: 20324-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI ANTONIO TURIN, DEUNIR BORTOLOSO, EDSON 

CABELLEIRA MOTTA, JOÃO BATISTA DOS SANTOS, JOÃO GOMES DE 

SANTANA, JOSE DE MOURA MARQUES, SHIRLEY ALVES T.DE LIMA, 

MARCOS AMORIM DA SILVA, JOSE MARIA GOMES, SERVINO GRIS

 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, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND. - OAB:12.208-A

 No tocante ao índice percentual e à data da correção monetária, tais 

parâmetros são os fixados no próprio título executivo.Outrossim, uma vez 

que em sede de julgamento de Agravo de Instrumento houve a 

modificação da decisão de fls. 276/281 - que havia julgado improcedente a 

impugnação, não há que subsistirem, por ora, os efeitos da condenação 

em custas e verba honorária lá fixadas. A incidência de eventual multa e 

condenação em custas e verba honorária será aferido após homologação 

do cálculo e intimação da parte devedora, na forma do art. 523 do Código 

de Processo CivilPelo exposto, rejeito as preliminares apontadas.Diante da 

divergência nos valores apresentados pelas partes, encaminhem-se os 

autos ao Contador Judicial para realização dos cálculos a serem 

apresentados individualmente. Registro, por oportuno, que os juros 

moratórios devem ser computados desde a data da citação do requerido 

na ação principal (08.06.1993), devendo haver a exclusão dos juros 

remuneratórios.Ultimados os cálculos, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo comum de 15 dias.Anote-se, para fins de 

intimação, a habilitação dos novos procuradores do requerido, conforme 

informado às fls. 345/368.Intimem-se.Cumpra-seCuiabá, 15 de Junho de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 798625 Nr: 5016-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDESIO COELHO RODRIGUES, EMIVAL PONCE LEONES, 

MARCOS INÁCIO JUNG, ITAMAR TANKO TORREMOCHA, GILBERTO 

OTONELLI, JOSE ANTONIO ROGONI, WILSON GALLI, MARIA ALVES 

SABO MENDES, TOLENTINO DOS SANTOS LARA, MARIA NASCIMENTO 

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: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:258.420/SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062/MS, 

Mariana Cristina Correa de Andrade - OAB:15.549/MT, RAFAEL 

SGANZELA DURAND - OAB:12.208-A

 Vistos.

Inicialmente, tendo em vista que o STJ decidiu pela desafetação dos temas 

relacionados ao REsp. n. 1.361.799/SP, dou prosseguimento ao feito.

Por consequência, resta prejudicada a análise dos embargos de 

declaração de fls. 485/482.

A decisão de fls. 443 determinou a inclusão dos expurgos inflacionários 

posteriores nos cálculos do débito.

Os autos foram remetidos à Contadoria e, após a realização de novo 

cálculo, constatou-se que abatido o valor depositado pelo requerido (fls. 

257), há um débito remanescente em favor dos exequentes no valor de R$ 

13.000,50 (treze mil reais e cinquenta centavos), atualizado até 

01.04.2016.

Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 444/450 e, 

consequentemente, torno líquida a obrigação correspondente à 

indenização em R$ 594.397,42 (quinhentos e noventa e quatro mil, 

trezentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), valor este 

com atualização até 07.05.2013.

Do valor correspondente à obrigação acima indicado, a quantia de R$ 

585.954,69 (quinhentos e oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e 

quatro reais e sessenta e nove centavos) está disponível na conta única 

desde 07.05.2013 e, portanto, será transferida aos exequentes com as 

devidas correções.

INTIME-SE o exequente para a devida atualização do saldo remanescente.

 Feito isto, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

parte devedora 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 CPC.

Fica o devedor advertido que, não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo assinalado acima, o débito remanescente 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 454430 Nr: 25953-11.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SIMÃO PERAZOLO, AVELINO TAVARES, 

DULCINÉIA LEITE DE BARROS, DUILIO CEOLIN, ILVO VENDRUSCOLO, 

EDNA MARIA DE ALMEIDA PELLEGRINI, ESPÓLIO DE EUSA MURARO 

FIDELIS, EDILAMAR FIDELIS, GONÇALO MOTEIRO DA SILVA, ESPÓLIO DE 

ARTHUR PANNEBECKER, JUARES PANNEBECKER, LUIZ QUATRIN, 

MANOEL ANTONIO MENDES

 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, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 12.208-A

 (..)A aceitação da insurgência contra os cálculos se justifica porque após 

a decisão de fls. 395/399 que julgou improcedente a impugnação de fls. 

252/375, foi determinada a remessa dos autos ao contador judicial, o que 

não ocorreu.Por outro lado, a parte exequente informou o valor do 

montante remanescente, apresentando os cálculos de fls. 465/467, sendo 

que, destes, a parte executada foi intimada juntamente com a penhora 

realizada às fls. 468/471.Com efeito, em relação à manifestação de fls. 

472/506, apenas no tocante à impugnação dos cálculos, há 

tempestividade, pois uma vez realizada a penhora, o executado deve dela 

ser intimado (art. 841, CPC). Portanto, considerando que após a decisão 

de fls. 395/399, não houve a intimação do devedor para pagamento 

voluntário do débito remanescente, circunstância não consignada na 

intimação decorrente da determinação de fls. 441, devem ser afastados 

do cálculo os juros de mora e os remuneratórios.INTIME-SE o exequente 

para a devida atualização do saldo remanescente, a ser computado até o 

dia 29.02.2016, data da penhora de fls. 468/471. Caso o valor do débito 

atualizado seja inferior ao penhorado, intime-se o executado para 

ciência.Por outro lado, sendo o valor superior, nos termos do art. 523 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte devedora para pagar a 

diferença, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, devendo 

a intimação observar a regra do § 2º do art. 513 do CPC.Fica o devedor 

advertido que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo assinalado 

acima, o débito remanescente 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. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 798832 Nr: 5232-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON JOSE FRIZON, ALCEU TURAZZI, 

ARISTOTELINO ALVES PRAEIRO FILHO, ANSELMO LUIZ MAIOLINO, 

DANILO DOS SANTOS BAREIRO, ALCINDO ANTONIO ROSSETO, 

DEOLINDO BENEDITO PEREIRA, DIONÍZIO BAREIRO NETO, SICINATO 

SOARES DE CARVALHO, VERCIDINO DA SILVA FONSECA

 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 A SILVA - OAB:OAB/SP 

258420, ERODILCE SANTOS GUIMARÃES - OAB:16518, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos.

Inicialmente, tendo em vista que o STJ decidiu pela desafetação dos temas 

relacionados ao REsp. n. 1.361.799/SP, dou prosseguimento ao feito.

Às fls. 413/417 a parte autora requer que sejam incluídos aos cálculos, os 

expurgos inflacionários posteriores.

Acerca do assunto, assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS 

SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de 

sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de 

poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão 

(janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos 

cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, 

quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 

1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção 

monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo 

existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de 

eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso 

especial parcialmente provido”. (REsp 1392245/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 

07/05/2015) – Tema (s): 887.

Com efeito, DEFIRO O PEDIDO da parte autora, a fim de que incida na 

correção monetária do valor devido do Plano Verão, os expurgos 

inflacionários posteriores, possibilitando, assim, a correção plena do valor 

devido.

 Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do débito, 

promovendo-se a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores, 

intimando-se as parte para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Não sendo possível o cálculo pela Contadoria do Juízo na forma 

estabelecida, voltem-me conclusos para nomeação de perito.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 746663 Nr: 43881-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMAR LEANDRO GOMES, ODEMAR LUIZ 

CONSALTER SCHENATTO, ELZA RIBEIRO SALES, ANTONIA DONIZETI 

IBANEZ, APARECIDA VIANA MUTTI, CARLOS ALBERTO VILELA, 

GEÓRGIA FAGUNDES FERREIRA, CLAYTON FERREIRA SHIMIZU, 

GERALDINO MONTEIRO CURVO, EUMENE MACIEL, CELINA PEREIRA DA 

SILVA, EDES INOCENCIO PAULANI, LAURO SIMON, LUIZ CARLOS 

SCARPAT, ULISSES DE OLIVEIRA SILVA, ROMEU PATZLAFF, RUY 

BRAGANÇA DO PRADO, MUCIO VILELA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA 

DE MAGALHAES, SAMUEL ALVES DE CARVALHO, BEATRIZ VILELA 

AMARAL, MARIA VILELA JUNQUEIRA, AMBRÓSIO VILELA DE OLIVEIRA

 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.

Inicialmente, tendo em vista que o STJ decidiu pela desafetação dos temas 

relacionados ao REsp. n. 1.361.799/SP, bem como pela própria decisão do 

TJ/MT que julgou procedente o Agravo de Instrumento contra a decisão 

que havia determinado a suspensão do processo, dou prosseguimento ao 

feito.

Quanto à manifestação do requerido de fls. 924/938, deixo de conhecer 

da arguição de ilegitimidade ativa, pois trata-se de matéria preclusa, não 

suscitada ao tempo da impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 

512/521), a qual já restou analisada pela decisão de fls. 904/906.

 Com efeito, o atual estado do processo comporta apenas manifestação 

sobre o cálculo judicial.

O cálculo realizado pela Contadoria consta às fls. 907/921.

A parte autora manifestou concordância (fls. 922).

O executado, por sua vez, a partir das fls. 928-Verso, impugna o cálculo 

apontando a existência de quatro erros, bem como apresentou o valor que 

entende devido (fls. 931-V).

Diante disso, encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, a fim de que 

se manifeste sobre os apontamentos discordantes feitos pelo executado 

na impugnação aos cálculos.

Em seguida, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 

15 dias.

Intimem-se.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques
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 Cod. Proc.: 1120333 Nr: 18921-42.2016.811.0041

 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: JHEINIFER SAMARA DIAS MOREIRA

 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:

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para 

27/08/2018 das 08:00 ás 10:30 horas, realizar-se-á no Consultório do 

Perito Dr. Roberto Azevedo, com endereço profissional na Rua 24 de 

Outubro, Nº 827, Bairro Popular, Cuiabá-MT, Galeria 24 de Outubro, Sala 8, 

Telefone: (65) 2127-8022 / (65) 9 9631-9747, sendo que o Advogado da 

parte Autora ficará responsável pela condução da parte, na data, horário 

e local para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1089792 Nr: 6088-89.2016.811.0041

 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: EDIPO ESTACIO SOARES GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397/O, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250-A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para 

27/08/2018, das 08:00 às 10:30 horas, realizar-se-á no Consultório do 

Perito Dr. Roberto Azevedo, com endereço profissional na Rua 24 de 

Outubro, Nº 827, Bairro Popular, Cuiabá-MT, Galeria 24 de Outubro, Sala 8, 

Telefone: (65) 2127-8022 / (65) 9 9631-9747, sendo que o Advogado da 

parte Autora ficará responsável pela condução da parte, na data, horário 

e local para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1137094 Nr: 26112-41.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILMA GOMES NEPONUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para 

27/08/2018, das 08:00 às 10:30 horas, realizar-se-á no Consultório do 

Perito Dr. Roberto Azevedo, com endereço profissional na Rua 24 de 

Outubro, Nº 827, Bairro Popular, Cuiabá-MT, Galeria 24 de Outubro, Sala 8, 

Telefone: (65) 2127-8022 / (65) 9 9631-9747, sendo que o Advogado da 

parte Autora ficará responsável pela condução da parte, na data, horário 

e local para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 942396 Nr: 55982-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLIDESO CELESTINO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH DO CARMO N. DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONES CELESTINO BATISTA - 

OAB:12141, SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - OAB:18.103-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 256, II, do CPC, CITE-SE a parte executada por EDITAL, 

com prazo de 30 (trinta) dias, para que efetue o pagamento da dívida, no 

prazo de 3 (três) dias, acrescida das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, sob pena de penhora, nos termos do art. 829 do 

Código de Processo Civil.

Consigne-se no edital de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

parte executada poderá opor embargos à execução ou, mediante o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, requerer o 

parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, consoante 

disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo Civil.

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do 

débito, com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do 

prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual.

Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, remeta-o ao Diário da 

Justiça Eletrônico para publicação.

 Tratando-se de processo com custas, intime-se a parte interessada, para 

publicação, mediante recibo nos autos. Passados 02 (dois) meses da 

entrega do edital à parte, intime-se para apresentar o comprovante da 

publicação, no prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a 

pessoalmente, sob pena de extinção do processo (arts. 1.219 e 1.220, 

CNGC).

Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, nomeada a douta Defensoria 

Pública como sua curadora especial, nos termos do art. 72, II, do CPC, a 

quem os autos deverão ser remetidos.

Após a defesa, intime-se o exequente para se manifestar e requer o que 

entender cabível, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016459-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE ZANONI OAB - SP229125 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016459-27.2018.8.11.0041 AUTOR: RICARDO 

LUMINA CINTRA JUNIOR - ME RÉU: MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 

AT Vistos. Trata-se de Ação de Abstenção, com pedido de tutela de 

urgência antecipada antecedente, ajuizada por Ricardo Lumina Cintra 

Junior ME em desfavor de Durski Industria e Comércio S/A, ambas 

devidamente qualificadas nos autos. Narra a autora que é uma empresa 

fundada no ano de 2014, atuando dentre outras atividades, no ramo de 

“bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, 

discotecas, danceterias, salões de dança e similares, produção musical, 

agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e 

artísticas, outras atividades profissionais, científicas, técnicas não 

especificadas anteriormente”. Diz que utiliza da expressão Geronimo como 

elemento distintivo e diferenciador de seu título de estabelecimento (nome 

fantasia). Afirma que detém todos os direitos atinentes ao título do 

estabelecimento perante os órgãos do comércio competente. Aduz que 

com o objetivo de salvaguardar seus direitos acerca da expressão 

Geronimo, obteve os registros da marca “Geronimo West Music”, perante 

o Instituto Nacional da Propriedade Industrial –INPI. Esclarece, ainda, que é 

titular do nome de domínio www.GERONIMOwestmusic.com.br, criado, 

protegido e mantido pelo Comitê Gestor da Internet - CGI. Assevera que a 

empresa requerida atua no mesmo e idêntico ramo de atividade, qual 

seja,“comércio atacadista de mercadoria em geral, com predominância de 

produtos alimentícios”, fato que, segundo a autora, comprova 

concorrência direta. Relata, ainda, que a situação se agravou na medida 

em que a requerida, requereu os registros das marcas, Jeronimo, 

Jeronimo Burguer, Restaurante Jeronimo, Jeronimo de um smash na sua 

fome e Jeronimo by Durski, para atuar e angariar clientela no ramo 

idêntico, fato que configura a violação de título de estabelecimento, marca, 

nome e domínio, e por conseguinte, concorrência desleal. Informa, por fim, 

que apresentou oposição contra o despacho de publicação do pedido de 

registro da marca Jeronimo by Durski, e ainda aduz que adotará todas 

medidas necessárias para que faça valer seu direito de uso exclusivo da 

marca Geronimo. Pugna, assim, pela concessão de tutela de urgência para 

determinar a) que a requerida se abstenha de utilizar a expressão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 157 de 607



JERONIMO, ou qualquer outra semelhante aos direitos da autora, 

isoladamente ou associada a qualquer expressão, sob qualquer forma 

e/ou pretexto, até julgamento da presente ação; b) suspensão do trâmite 

administrativo do processo nº 912216247 e 912216280, 913657409, 

913982970 em trâmite no INPI, e c) determinar congelamento do site 

www.JERONIMO.burguer.com.br. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. 

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência não comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, entendo que, em 

que pese os fatos narrados, verifico que os documentos carreados junto 

a inicial não fornecem segurança acerca da probabilidade do direito da 

parte autora, bem como do pressuposto do perigo de dano. Isso porque, 

prima facie, não restou devidamente comprovado que o nome fantasia da 

autora, Geronimo, e os nomes da requerida, Jeronimo, Jeronimo Burguer, 

Restaurante Jeronimo, Jeronimo de um smash na sua fome e Jeronimo by 

Durski possam causar possível confusão entre as clientelas de ambas 

empresas, uma vez que as atividades exercidas são distintas. Analisando 

o cartão CNPJ das partes, afere-se que a parte autora descreve como 

atividade principal bares e outros estabelecimentos especializados em 

servir bebida. Já como a atividade secundária, aponta discotecas, 

danceterias, salões de dança e similares, produção musical, agenciamento 

de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas, outras 

atividades profissionais, científicas, técnicas não especificadas 

anteriormente (Id nº 13641779). A requerida, a seu turno, aponta como 

atividade principal fabricação de produtos de carne, e como atividade 

secundárias, fabricação de panificação industrial, fabricação de 

especiarias, molhos, temperos e condimentos, fabricação de sorvetes e 

outros gelados comestíveis, dentre outras que não se assemelham a 

atividade da parte autora (Id nº 13641770, pág.7). Destarte, considerando 

que as atividades são distintas, entendo não haver qualquer prejuízo 

quanto a possível confusão por parte dos consumidores. À propósito, 

colaciono o seguinte julgado: “PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 

CONCORRÊNCIA DESLEAL. Demanda condenatória em dever de 

abstenção cumulada com pedido indenizatório, sob alegação de 

reprodução indevida de marca, relativamente à qual vem a autora de obter 

registro definitivo junto ao INPI, no curso da demanda. Concessão, após 

isso, de medida dita cautelar para impedir a ré de seguir na utilização de 

sua marca. Providência na verdade de cunho satisfativo. Decisão que 

extrapolou os limites do requerimento, tendo em vista que o pedido da 

autora foi somente de vedação à ré deutilização da marca rosa + lingerie 

na internet. Vedação imposta em termos gerais. Ré que, além disso, 

igualmente obteve o registro de sua marca. Autora titular de marcas 

próximas, mas distintas: + Rosa e Mais Rosa Clube de Compras. 

Atividades de ambas as empresas em princípio também distintas. Ré que 

comercializa, por meios diversos, artigos de lingerie. Autora, por seu 

turno, realiza atividades promocionais diversas (como saltos de 

paraquedas) e oferece tratamentos estéticos. Ausência, num primeiro 

momento, de risco de confusão por parte do público consumidor, o que 

afasta a necessidade de provimento de urgência, mesmo porque 

convivem há alguns anos as empresas com a situação. Ré que, ao 

contrário do alegado, não utiliza a marca da autora. Decisão de Primeiro 

Grau reformada, com exceção do domínio na internet, que se apresenta 

no caso da ré como domínio inverso ao da autora, podendo ocasionar 

dificuldades de acesso à clientela dessa última. Necessidade de 

modificação, que poderá todavia ser feita mediante o simples acréscimo 

de elemento diferenciador, sem a obrigatoriedade de abandono da 

expressão "rosamais". Agravo de instrumento da ré parcialmente provido, 

nesses limites.” (TJSP; AI 2032886-62.2016.8.26.0000; Ac. 9433431; São 

Paulo; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Fabio 

Tabosa; Julg. 11/05/2016; DJESP 23/05/2016) Deste modo, estando 

ausente nos autos elementos aptos para o deferimento da tutela de 

urgência, o indeferimento, por ora, é medida que se impõe. Assim sendo, 

uma vez ausente, ao menos neste momento processual, a satisfação de 

todos os requisitos legais, e sendo necessária a formação do contraditório 

e a dilação probatória, INDEFIRO a tutela antecipada requerida, sem 

prejuízo de sua reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a 

comprovação dos pressupostos necessários. Nos termos do § 1º, inciso I, 

do artigo 303 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, aditar a petição inicial, sob pena de extinção 

do processo sem resolução de mérito (art. 303, § 2º). Após a adoção pela 

parte autora das providências supra ou o transcurso do prazo para tanto, 

venham os autos conclusos para designação de audiência de conciliação 

(art. 303, § 1°, inciso II) ou extinção do processo (arts. 303, § 2º). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de Junho de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014500-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA LEITE DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014500-55.2017.8.11.0041 AUTOR: VILMA LEITE DE 

CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, cujo 

procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado. 

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. 

Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 do 

CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois 

desnecessário se apresentada contestação de mérito, pois resta 

caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). Da mesma forma, a preliminar do 

principio da causalidade quanto à sucumbência, deve ser afastada haja 

vista que, não está a parte interessada obrigada a esgotar a esfera 

administrativa antes de buscar a prestação da tutela jurisdicional, o que 

lhe é, aliás, assegurado constitucionalmente (art. 5º, inciso XXXV), não 

sendo cabível, pois, a reciprocidade dos ônus sucumbenciais, 

respondendo a requerida, por inteiro, por tais verbas. Saneado o 

processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização 

para o seu julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação ao ônus 

probatório, registro que, na espécie, não se aplicam às disposições da Lei 

Consumerista, pois não configurada relação de consumo entre as partes 

(arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de 

seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por Lei. Ausência de 

qualquer margem de discricionariedade no tocante ao oferecimento e às 

regras da indenização securitária pelas respectivas seguradoras, não 

havendo sequer a opção de contratação, tampouco de escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de relação de 

consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; 

REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 
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Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Roberto gomes de azevedo, brasileiro, 

médico, CRM/MT 1958, podendo ser encontrado na Rua Major Gama, n.º 

675, Bairro Centro Sul, CEP 78020-170, Cuiabá-MT, fone: 65-9972-1818, 

e-mail robertoazevedo1958@gmail.com. Fixo os honorários periciais em 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, 

na forma do art. 95 do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que 

é beneficiária da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos 

elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável 

a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos 

honorários periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, 

pela fazenda pública ou pelo requerido, conforme o caso. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, por meio 

eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, 

hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 

dias. Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para a 

realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com 

aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência ensejará 

na preclusão à produção da prova. Int. Cuiabá, 19 de Junho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011137-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO BELARMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011137-60.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOVINO 

BELARMINO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, cujo 

procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado. 

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. 

Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 do 

CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Da mesma forma, a 

preliminar de carência de ação pela falta de interesse de agir em razão de 

pagamento da cobertura em sede administrativa, não pode prosperar, 

tendo vista que, a requerente entende que o pagamento efetuado na 

esfera administrativa é inferior ao devido, razão pela qual, o autor possui 

interesse de agir. Além disso, a alegada ausência de comprovação da 

entrega de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, pois, 

segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. Saneado o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), 

passo a fase de organização para o seu julgamento (art. 357, incisos II a 

V). E, em relação ao ônus probatório, registro que, na espécie, não se 

aplicam às disposições da Lei Consumerista, pois não configurada relação 

de consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, 

colhe-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO 

ESPECIAL. Ação de cobrança de seguro obrigatório (dpvat). Obrigação 

imposta por Lei. Ausência de qualquer margem de discricionariedade no 

tocante ao oferecimento e às regras da indenização securitária pelas 

respectivas seguradoras, não havendo sequer a opção de contratação, 

tampouco de escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado. 

Inexistência de relação de consumo. Impossibilidade de inversão do ônus 

da prova com base no Código de Defesa do Consumidor. Recurso 

Especial desprovido. (STJ; REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; 

Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. 

Ausência de relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus 

probatório. Art. 373, §1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem 

maiores condições de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. 

Juntada de início de prova consistente em boletim de ocorrência e laudos 

médicos. Liminar confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; 

Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque 

Maranhão; Julg. 09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, 

sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante 

à produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Roberto gomes de azevedo, brasileiro, 

médico, CRM/MT 1958, podendo ser encontrado na Rua Major Gama, n.º 

675, Bairro Centro Sul, CEP 78020-170, Cuiabá-MT, fone: 65-9972-1818, 

e-mail robertoazevedo1958@gmail.com. Fixo os honorários periciais em 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, 

na forma do art. 95 do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que 

é beneficiária da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos 

elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável 

a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos 
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honorários periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, 

pela fazenda pública ou pelo requerido, conforme o caso. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, por meio 

eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, 

hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 

dias. Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para a 

realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com 

aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência ensejará 

na preclusão à produção da prova. Int. Cuiabá, 19 de Junho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022570-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE OLIVEIRA FABRICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022570-61.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

ANDERSON DE OLIVEIRA FABRICIO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L Vistos. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de 

julgamento conforme o seu estado. Compulsando os autos, verifico que a 

hipótese não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de 

julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade 

de produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos 

[arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear o processo, 

nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Saneado o 

processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização 

para o seu julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação ao ônus 

probatório, registro que, na espécie, não se aplicam às disposições da Lei 

Consumerista, pois não configurada relação de consumo entre as partes 

(arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de 

seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por Lei. Ausência de 

qualquer margem de discricionariedade no tocante ao oferecimento e às 

regras da indenização securitária pelas respectivas seguradoras, não 

havendo sequer a opção de contratação, tampouco de escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de relação de 

consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; 

REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Roberto gomes de azevedo, brasileiro, 

médico, CRM/MT 1958, podendo ser encontrado na Rua Major Gama, n.º 

675, Bairro Centro Sul, CEP 78020-170, Cuiabá-MT, fone: 65-9972-1818, 

e-mail robertoazevedo1958@gmail.com. Fixo os honorários periciais em 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, 

na forma do art. 95 do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que 

é beneficiária da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos 

elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável 

a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos 

honorários periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, 

pela fazenda pública ou pelo requerido, conforme o caso. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, por meio 

eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, 

hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 

dias. Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para a 

realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com 

aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência ensejará 

na preclusão à produção da prova. Int. Cuiabá, 19 de Junho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020608-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELLY CRYSTYNNA MENDES ROZARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020608-03.2017.8.11.0041 AUTOR: MIKAELLY 

CRYSTYNNA MENDES ROZARIO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o 

seu estado. Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de 

extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento 

antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de 

produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 

355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos 

termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam 

arguida deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 
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como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além disso, 

a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. Afasto ainda, a 

preliminar do principio da causalidade quanto à sucumbência, haja vista 

que, não está a parte interessada obrigada a esgotar a esfera 

administrativa antes de buscar a prestação da tutela jurisdicional, o que 

lhe é, aliás, assegurado constitucionalmente (art. 5º, inciso XXXV), não 

sendo cabível, pois, a reciprocidade dos ônus sucumbenciais, 

respondendo a requerida, por inteiro, por tais verbas. Por fim, não procede 

a alegação de que a juntada de “comprovante de residência em nome de 

terceiro” enseja na ausência de condição de procedibilidade, pois o local 

da residência da parte pode ser comprovado por qualquer meio, sendo 

certo que, na própria petição inicial, o autor declarou residir em 

Poconé/MT. Dessa forma, competia ao requerido, na forma e tempo 

oportunos, excepcionar a competência do Juízo, o que, aliás, não faz em 

nenhum processo judicial em que a competência é relativa, limitando-se a 

arguir reiteradas preliminares infundadas [o famoso recorta e cola!], como 

a que ora se afasta. Saneado o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do 

CPC), passo a fase de organização para o seu julgamento (art. 357, 

incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, registro que, na espécie, 

não se aplicam às disposições da Lei Consumerista, pois não configurada 

relação de consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC). Nesse 

sentido, colhe-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

“RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de seguro obrigatório (dpvat). 

Obrigação imposta por Lei. Ausência de qualquer margem de 

discricionariedade no tocante ao oferecimento e às regras da indenização 

securitária pelas respectivas seguradoras, não havendo sequer a opção 

de contratação, tampouco de escolha do fornecedor e/ou do produto pelo 

segurado. Inexistência de relação de consumo. Impossibilidade de 

inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do 

Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; REsp 1.630.980; Proc. 

2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 

06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança do 

seguro DPVAT. Ausência de relação de consumo. Distribuição dinâmica 

do ônus probatório. Art. 373, §1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora 

que tem maiores condições de provar os fatos constitutivos do direito 

afirmado. Juntada de início de prova consistente em boletim de ocorrência 

e laudos médicos. Liminar confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 

1707702-2; Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de 

Albuquerque Maranhão; Julg. 09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). 

Além disso, sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, 

aplica-se, no tocante à produção da prova pericial, as regras descritas no 

art. 98 e ss. do CPC, no que tange à obrigação pelo adiantamento das 

despesas, não sendo, por essa razão fática, admitida a distribuição 

dinâmica do ônus da prova, eis que ausentes os requisitos do art. 373, 

§1º, do CPC. Dito isso, registro que, em relação às questões de fato, a 

atividade probatória deverá recair sobre os seguintes pontos 

controvertidos de fato: a) os danos pessoais foram causados a parte 

autora por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga; b) os 

danos acarretaram invalidez permanente, total ou parcial; c) na hipótese 

de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela foi completa ou 

incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial 

completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74]; e) 

na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial incompleta qual 

o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74] e o percentual 

proporcional de redução: perda de repercussão intensa, média 

repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a serem sugeridas 

pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação da presente. Para 

o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro a produção de 

prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas partes. Nomeio 

como perito o Dr. Roberto gomes de azevedo, brasileiro, médico, CRM/MT 

1958, podendo ser encontrado na Rua Major Gama, n.º 675, Bairro Centro 

Sul, CEP 78020-170, Cuiabá-MT, fone: 65-9972-1818, e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com. Fixo os honorários periciais em R$ 

1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, na 

forma do art. 95 do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos 

elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável 

a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos 

honorários periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, 

pela fazenda pública ou pelo requerido, conforme o caso. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, por meio 

eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, 

hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 

dias. Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para a 

realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com 

aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência ensejará 

na preclusão à produção da prova. Int. Cuiabá, 19 de Junho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011261-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011261-43.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ROSINEIA 

DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, cujo 

procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado. 

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. 

Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 do 

CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Saneado o processo (art. 

357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o seu 

julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, 

registro que, na espécie, não se aplicam às disposições da Lei 

Consumerista, pois não configurada relação de consumo entre as partes 

(arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de 

seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por Lei. Ausência de 

qualquer margem de discricionariedade no tocante ao oferecimento e às 

regras da indenização securitária pelas respectivas seguradoras, não 

havendo sequer a opção de contratação, tampouco de escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de relação de 

consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; 

REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 
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09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Roberto gomes de azevedo, brasileiro, 

médico, CRM/MT 1958, podendo ser encontrado na Rua Major Gama, n.º 

675, Bairro Centro Sul, CEP 78020-170, Cuiabá-MT, fone: 65-9972-1818, 

e-mail robertoazevedo1958@gmail.com. Fixo os honorários periciais em 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, 

na forma do art. 95 do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que 

é beneficiária da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos 

elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável 

a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos 

honorários periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, 

pela fazenda pública ou pelo requerido, conforme o caso. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, por meio 

eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, 

hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 

dias. Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para a 

realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com 

aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência ensejará 

na preclusão à produção da prova. Int. Cuiabá, 19 de Junho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017162-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA NASCIMENTO CASTRO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017162-55.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

ITAUCARD S/A REQUERIDO: BENEDITA NASCIMENTO CASTRO DE 

ALMEIDA AT Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, ajuizada por Banco Itaucard S/A em desfavor de Benedita 

Nascimento Castro. A partir da detida análise dos autos, verifica-se que a 

parte autora pretende promover a busca e apreensão de automóvel em 

razão de inadimplência do bem alienado fiduciariamente. Ocorre que a 

competência para processar e julgar demandas que envolvem matéria 

referente a alienação fiduciária é da Vara Especializada de Direito 

Bancário, conforme dispõe o art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 004/2008, do 

Conselho da Magistratura. Destarte, a matéria discutida nos autos é 

eminentemente bancária. À propósito, colaciono o seguinte julgado, in 

verbis : “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – BUSCA E 

APREENSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO – RETIRADA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA DO POLO – MANUTENÇÃO DO CONTEÚDO FINANCEIRO DA 

AÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE.“É cediço que a competência da 

Vara Especializada em Direito Bancário não é definida pela presença do 

banco/instituição financeira em um dos polos da demanda, mas sim, é 

definida pela natureza bancária da matéria debatida.” Precedente desta 

Câmara.”(TJMT, CC 68184/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/08/2016, Publicado no DJE 12/08/2016). Assim sendo, 

considerando a matéria discutida nos autos, DECLINO da competência 

para processamento e julgamento desta demanda, o que faço com fulcro 

no art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, determino a 

REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma das Vara Especializadas em 

Direito Bancário desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de 

Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003783-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZINETE MARIA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MISLAYNE OLIVEIRA BRANDAO NEVES OAB - 019.497.201-10 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003783-81.2017.8.11.0041 AUTOR: ERI GARCIA 

ARAUJO FILHO RÉU: LUZINETE MARIA DE OLIVEIRA PROCURADOR: 

MISLAYNE OLIVEIRA BRANDAO NEVES W Vistos. Trata-se de Ação 

Monitória ajuizada por Eri Garcia Araújo Filho em face de Luzinete Maria de 

Oliveira, ambos qualificados na petição inicial, objetivando o recebimento 

de crédito que não foi adimplido. Citada, a parte requerida efetuou o 

pagamento do débito (Id. nº 6691487). É o relatório. DECIDO. Considerando 

que o pagamento do débito somente ocorreu após a citação, tal conduta 

configura reconhecimento do pedido, pois, ao efetuar a quitação, a parte 

requerida reconhece o direito da parte autora ao recebimento do crédito 

perseguido. Assim sendo, diante do cumprimento do mandado monitório, 

JULGO EXTINTA com resolução de mérito a presente ação monitória, o que 

faço com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar a parte demandada nas custas processuais, ex vi 

do disposto no § 1º do art. 701 do citado Diploma Processual. Sem 

condenação em honorários advocatícios, posto que já inclusos no 

pagamento efetivado. EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico, para 

transferência do valor depositado para a conta bancária informada pela 

parte autora (Id. nº 6793658). Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, observando-se 

as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 11 de Junho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-25 IMPUGNAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1016362-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON ALVES DE OLIVEIRA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE PUNDRICH MULLER OAB - MT20836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE ABREU LEITE GONÇALVES (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016362-27.2018.8.11.0041 IMPUGNANTE: HELTON 

ALVES DE OLIVEIRA IMPUGNADO: RODRIGO DE ABREU LEITE 

GONÇALVES W Vistos. Trata-se de incidente de Impugnação à Justiça 

Gra tu i ta  d i s t r i bu ído  po r  dependênc ia  aos  au tos  n º 

1005211-64.2018.8.11.0041, em que Helton Alves de Oliveira requer seja 

revogado o benefício da gratuidade concedida a Rodrigo de Abreu Leite 

Gonçalves. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 100 do 

Código de Processo Civil, a impugnação à gratuidade judiciária, ao 

contrário da sistemática anterior, deverá ser feita “por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo”. Com efeito, em atenção à economia dos atos 
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processuais, deferido o pedido de Justiça Gratuita, caberá impugnação da 

parte contrária, que deverá fazê-la na contestação, na réplica, nas 

contrarrazões ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por 

terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada nos próprios 

autos do processo, sem que isso implique suspensão do feito. Portanto, in 

casu, competiria à parte impugnante/executada apresentar o pedido nos 

próprios autos da execução e/ou em sede de preliminar nos embargos à 

execução. Desse modo, ausente o interesse processual para o 

prosseguimento do presente incidente, tendo em vista os fatos ora 

narrados, o que impõe a resolução do processo sem análise de mérito. 

Diante do exposto, ante a inadequação da via eleita, eis que 

desnecessário processo autônomo para se apresentar impugnação à 

justiça gratuita, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTA, sem julgamento do mérito, a presente ação, nos termos do art. 

330, inciso III, c/c art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar a parte autora em custas, pois não houve o 

recebimento da inicial. Da mesma forma, sem honorários advocatícios, 

porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá/MT, 14 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018515-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO ANANIAS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018515-67.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: FELICIANO 

ANANIAS DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS W Vistos, Trata-se de Cumprimento de Sentença na 

qual a parte executada efetuou voluntariamente o depósito da obrigação. É 

o breve relatório. DECIDO. Vislumbra-se dos autos que o crédito 

executado foi satisfeito com o depósito pela parte executada. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no art. 924, inciso I, do 

Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie. Sem 

custas e honorários, ante o cumprimento voluntário da obrigação. 

PROCEDA-SE com a transferência do valor depositado para a conta do 

procurador da parte exequente (Id. nº 13479417), pois tem poderes 

especiais para tanto (Id. nº 8136264). Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certifique-se o 

trânsito em julgado e, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se 

os autos. Cuiabá, 14 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010038-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010038-55.2017.8.11.0041 AUTOR: CARLOS 

MAGNO DE QUEIROZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS W Vistos, Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte 

executada efetuou voluntariamente o depósito da obrigação. É o breve 

relatório. DECIDO. Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi 

satisfeito com o depósito pela parte executada. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA a execução, com fulcro no art. 924, inciso I, do Código de 

Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie. Sem custas e 

honorários, ante o cumprimento voluntário da obrigação. PROCEDA-SE 

com a transferência do valor depositado para a conta do procurador da 

parte exequente (Id. nº 13528370), pois tem poderes especiais para tanto 

(Id. nº 5840516). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, 

cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos. Cuiabá, 14 

de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018612-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ZEFERINO MOTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018612-67.2017.8.11.0041 AUTOR: WILLIAN 

ZEFERINO MOTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos. Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte 

executada efetuou voluntariamente o depósito da obrigação. É o breve 

relatório. Decido. Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi 

satisfeito com o depósito pela parte executada. Ante o exposto, julgo 

extinta a execução, com fulcro nos arts. 526, §3º c/c 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie. Proceda-se 

a transferência dos valores depositados para a conta do procurador da 

parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto (id. 12360688 - 

Pág. 1). Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente 

à parte beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo. Em 

seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo in albis, 

anote-se à margem da distribuição e proceda-se na forma disciplinada 

pela CNGC. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Cuiabá, 19 

de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002328-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO FRANCISCO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002328-81.2017.8.11.0041 AUTOR: VALERIANO 

FRANCISCO DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. Trata-se de Cumprimento de Sentença na 

qual a parte executada efetuou voluntariamente o depósito da obrigação. É 

o breve relatório. Decido. Vislumbra-se dos autos que o crédito executado 

foi satisfeito com o depósito pela parte executada. Ante o exposto, julgo 

extinta a execução, com fulcro nos arts. 526, §3º c/c 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie. Proceda-se 

a transferência dos valores depositados para a conta do procurador da 

parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto (id. 13484850 - 

Pág. 1). Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente 

à parte beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo. Em 

seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo in albis, 

anote-se à margem da distribuição e proceda-se na forma disciplinada 

pela CNGC. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Cuiabá, 19 

de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000719-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELVILELA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RUTE SILVA DE JESUS OAB - 008.123.201-23 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000719-63.2017.8.11.0041 REQUERENTE: GABRIEL 

VILELA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos. Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte 

executada efetuou voluntariamente o depósito da obrigação. É o breve 

relatório. Decido. Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi 

satisfeito com o depósito pela parte executada. Ante o exposto, julgo 

extinta a execução, com fulcro nos arts. 526, §3º c/c 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie. Proceda-se 

a transferência dos valores depositados para a conta do procurador da 

parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto (id. 12837726 - 

Pág. 1). Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente 

à parte beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo. Em 

seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo in albis, 

anote-se à margem da distribuição e proceda-se na forma disciplinada 

pela CNGC. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Cuiabá, 19 

de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022135-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022135-24.2016.8.11.0041 AUTOR: MARIA 

TEREZINHA OLIVEIRA SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestarem sobre a perícia realizada, no prazo de 15 dias. 

Cuiabá - MT, 20 de junho de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 19040 Nr: 10103-63.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDWARD CÂNDIDO LAMBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, CIA. DE SEGUROS 

MINAS BRASIL, AUTO POSTO BOMBONATO LTDA., IRB - BRASIL 

RESSEGUROS S/A, UNIBANCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA TOCANTINS 

NUNES - OAB:4242/MT, DOLORES MARIA ALVES DE MOURA - 

OAB:5445/MT, Juarez Rogério Felix - OAB:94439 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, ALLAN KARDEC SANTOS - OAB:2469/MT, 

ARTHUR MULLER COUTINHO - OAB:10.889-O/MT, ARTHUR SAKZENIAN 

- OAB:36510/SP, CRISTIANO DA SILVA DURO - OAB:131362/MG, 

DANIEL MENDES BARBOSA - OAB:, EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3515, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MG - 76696, LUIZ FLAVIO VALLE BASTOS - OAB:, MARIO 

CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, OLAVO SALVADOR - OAB:95859/SP, 

RAUL OLIVARDES RIBEIRO JUNIOR - OAB:, RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3.844/MT, ROBERTA ESPINHA CORREA - 

OAB:OAB/MG50.342, SERGIO SANTOS SETTE CAMARA - OAB:MG: 

51452, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5.928/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT, WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Responsabilidade Civil em fase de cumprimento de 

sentença que se arrasta a nada menos que 18 (dezoito) anos.

Extrai-se dos autos que o autor sofreu fraturas múltiplas nas duas penas, 

com esmagamento na patela esquerda, perda muscular no vasto lateral da 

perna direita, fêmur exposto, fratura na clavícula direita, limitando por 

consequência, os movimentos do braço direito, diversas lacerações no 

lado direito da face, e que acabou, por fim, em resultar na AMPUTAÇÃO 

DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO.

Cumpre ressaltar ainda, que o autor passou por 19 (dezenove) cirurgias e 

acabou internado em nosocômio por longos 05 (cinco) anos.

Da decisão de fls. 2520/2523-verso, que acolheu parcialmente a 

impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o bloqueio via 

Bacenjud, a executada interpôs o Agravo de Instrumento n. 35423/2014.

Na sequência, foi proferida sentença extintiva da fase de cumprimento de 

sentença, tendo a executada interposto Agravo de Instrumento n. 

110449/2014.

O Egrégio Tribunal de Justiça comunicou o julgamento de ambos recursos, 

conforme malote digital de fls. 2651/2655 e 2656/2666.

Posto isso, nos termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ, intime-se o 

devedor quanto ao levantamento dos valores.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 703835 Nr: 38482-62.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEILA CRISTINA DE AGUIAR LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PINTO DE ARRUDA FI, Z. A. DE SOUZA 

LOBIANCO FI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1088091 Nr: 5259-11.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY DA SILVA OLIVEIRA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA, 

DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM, FAROL 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CONSTRUTORA ATHOS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:OAB/MT 12.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS RODRIGUES 

TRAVAIN - OAB:8750/MT

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1126577 Nr: 21536-05.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA GONÇALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, RITA DE CÁSSIA BUENO DO NASCIMENTO - 

OAB:23763/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 324990 Nr: 25250-85.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241-A, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A, 

FABÍOLA CASTILHO SOFFNER - OAB:8638/ MT, MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Diante do cumprimento voluntário da sentença, intimou-se a parte autora 

para que se manifestasse acerca do pagamento espontâneo realizado 

pela requerida. No entanto, a exequente deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação.

Desta forma, considerando a concordância tácita da parte credora com o 

valor depositado voluntariamente pela devedora, determino que seja 

expedido alvará de levantamento da importância depositada nos autos, 

mediante transferência para conta a ser indicada nos autos, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo, 

determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 757809 Nr: 10015-05.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SEVERINA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DE CARVALHO 

JUNIOR - OAB:11958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Vistos etc.

Cumpra-se a parte final da setença proferida nos autos de fls.55/59, 

remetendo-os ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 436980 Nr: 15141-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Às fls. 80/83-v foi realizada penhora online via BACENJUD.

Às fls. 122/123, houve sentença extintiva sem resolução do mérito por 

desídia do autor, no entanto não se desbloqueou o valor penhorado.

Comparece aos autos o executado, após transito em julgado, pugnando 

pelo desbloqueio do importe penhorado.

Diante disso, DETERMINO a expedição de alvará para levantamento da 

importância penhorada, em favor da parte executada, mediante 

transferência para conta indicada á fl.129, com seus acréscimos legais.

Após, retornem-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 340305 Nr: 10552-40.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

ADEMIR BELO GALINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Considerando que a parte autora embora intimada não procedeu com o 

andamento do feito, por se tratar de processo em fase de cumprimento de 

sentença, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO com as baixas, 

formalidades de estilo até posterior impulsionamento da parte interessada.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 757816 Nr: 10022-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SEVERINA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:11.958 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Vistos etc.

Diante do cumprimento voluntário da sentença, intimou-se a parte autora 

para que se manifestasse acerca do pagamento espontâneo realizado 

pela requerida. No entanto, a exequente deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação.

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Após o Trânsito em Julgado, considerando a concordância tácita da parte 

credora com o valor depositado voluntariamente pela devedora, determino 

que seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta a ser indicada nos autos, na 

forma estabelecida pelo Provimento nº 68/2018 - CGJ. Determinando, 

ainda, o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1169477 Nr: 39936-67.2016.811.0041

 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: ELIZEU SEVERO RONDON

 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:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizado 

por ELIZEU SEVERO RONDON em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS.

 Verifica-se que, foi encaminhado para este juízo pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital, o Ofício de n° 13/2017, informando que 

em 17/02/2017 recebeu este processo, permanecendo ali até a data para 

realização de avaliação médica e audiência de conciliação.

 No entanto, após a perícia, o processo não foi localizado, fato que 

inviabilizou a realização da audiência de conciliação.

Em diligências realizadas pela Gestora da CEJUSC, o patrono da parte 

requerida apresentou cópia integral do mencionado processo.

Após, foi determinada a instauração de Incidente de Restauração dos 

Autos, distribuído sob nº 1213857.

 Na data de 02/08/2017, o referido feito foi julgado extinto sem julgamento 

do mérito, em razão da litispendência ao processo n°. 

37028-37.2016.811.0041.

Entretanto, na data de 07/03/2018, estes autos foram devolvidos para a 

Secretaria pelo Perito Judicial, Dr. Flávio Ribeiro de Melo, informando que 

pegou os autos com um advogado que, teria pego o processo por engano 

na Central de Conciliação.

 Dessa forma, tendo em vista que o processo já foi julgado extinto em 

razão de litispendência no Incidente de Restauração de Autos de Código: 

1213857, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente ação, 

com fulcro no artigo 485, IV do CPC.

 P.R.I.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1076373 Nr: 58178-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:10130/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Comparece aos autos a parte exequente à fl.136/139, pugnando pelo 

levantamento da quantia depositada voluntariamente pela executada.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Após o Transito Em Julgado, autorizo a expedição de alvará para 

levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta indicada nos autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

68/2018 - CNJ.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 384869 Nr: 20577-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFIANÇA PARTICIPAÇÕES EMPRESARIÁIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELLY MARIA LAURINDO OLIVEIRA, SELMA 

SANTINI DE OLIVEIRA, MAURICIO DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES RAI NOVACK - 

OAB:8571/MT, PAULO SERGIO MISSASSE - OAB:7649 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 95852 Nr: 5334-31.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA. DE SEGUROS AMÉRICA DO SUL - YASUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A- DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1182337 Nr: 44593-52.2016.811.0041

 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: REAL E REAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPEDESA CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E 

PROJETOS LTDA, MÁRCIO PEREIRA DE SÁ, DENISE DE SÁ RIZK, M E 

SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM COBERTURAS E ESTRUTURAS 

METALICAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH WILLIAN VEIGA DO 

NASCIMENTO - OAB:20725/O, NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI 

- OAB:6.032-B, NERY DOS SANTOS DE ASSIS - OAB:15015-B/MT, 

RAFAEL RODRIGUES ALVES REAL - OAB:15434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR ESPÍRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781/MT, RAFAEL RODRIGUES ALVES REAL - 

OAB:15434

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1144991 Nr: 29621-77.2016.811.0041

 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: DEFANTI INDÚSTRIA COMÉRCIO GRÁFICA E EDITORA 

LTDA - ME, JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DA COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO F. DIAS DE BARROS - 

OAB:OAB/MT 18.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1082106 Nr: 2570-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALDEIRA E AMORIM FERREIRA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCARO HOTÉIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 
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OAB:14.234 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972- B/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1139168 Nr: 27078-04.2016.811.0041

 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: DELZIMAR SEVERINA NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE APARECIDA MENDES 

PEREIRA - OAB:5019/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 861190 Nr: 2675-39.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO ALVES DOS SANTOS, ROSILEIA DA SILVA 

ROCHA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMMANUEL CLAUDIO PERARO IVANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 97348 Nr: 13390-97.2001.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINNI SOUZA NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA DEGRAU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, Liamar Magda Soler - 

OAB:8230

 Impulsiono os autos para que a parte autora/exequente manifeste no 

prazo requerido, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 66316 Nr: 1440-09.1992.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cymac Construções Civis Ltda., CARLOS 

ALBERTO CERCI, GENTIL ESTEVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, JOÃO RICARDO 

TREVIZAN - OAB:5200/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, Micael 

Galnano Feijó - OAB:5935, NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. ELIEZER VALLADARES 

REBELLO. - OAB:1352, MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - 

OAB:2906/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: KAROLINE MILHOMEM DE ABREU BALATA

Data da Carga:15/06/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 204279 Nr: 18388-69.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONZA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, TATIANA 

TORALES DE LIMA DE ROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INFORMAXIMA CBA LTDA ME, TARASOFF 

LIDA, FLAVIO TARASOFF SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR

Data da Carga:18/06/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1078582 Nr: 591-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA 

DE MISERICORDIA DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DA SILVA - 

OAB:6.386 OAB GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 750118 Nr: 1821-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR MALAVASI DOLCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEHLING LANSSANOVA E LANSSANOVA 

LTDA, NELCI BEHLING LANSSANOVA, VOLDE IAPP, ANILDA IAPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CORBELINO BOJIKIAN - 

OAB:1022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA BARBOSA FARIAS 

MACHADO - OAB:11120

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte interessada para retirar carta 

precatória e comprovar posteriormente sua distribuição no prazo de 05 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 95271 Nr: 12954-41.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINNI SOUZA NERY, ANGELA REGINA LANA PINTO, 

EDUARDO DURANS, BENJAMIM HELIO SORIA DE PINA, BENÍCIO DANTAS, 

MARIA INÊS DE SOUZA, ELAINE BEOLCHI DURANS, ELAINE BEOLCHI 

DURANS, EDILSON DE AMORIN, ANDRÉIA MARIA DA C. OLIVEIRA 

AMORIM, EDSON BENEDITO DO AMARAL, ELIANE BATISTA PONTES, 

ELIAS MARTINS, FÁTIMA SUZUKI MARTINS, ROSSEMI NEVES DA SILVA, 

ELZA ROBIM PALHARES, ERLON SALES, VANILDA NICE TAG SALES, 

GRÁCIA MARIA DE LIMA, HELENA MARIA GONÇALVES, JOSÉ RENÊ 
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FREITAS GASSEN, CRÉCIA CARLA REIS GASSEN, LUIZ CARLOS 

AUGUSTO, CRISTIANE DE LIMA CAMPOS, NICEIA DE ALMEIDA 

FLORENTINO, PEDRO PAULO DA SILVA, RENIVALDO PINHEIRO DE 

SOUZA, ENEIDA ANGÉLICA NUNES DE SOUZA, SANDRA FRANSOLIN, 

SANDRA NEVES DOS SANTOS, TERESINHA DIAS SAMPAIO, PEDRO 

PINTO DE SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA DEGRAU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:MT/ 8.202

 Impulsiono os autos para que a parte autora/exequente manifeste no 

prazo requerido, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 379525 Nr: 15314-65.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDO SÁ CORREA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADINE GROSSI - OAB:19442, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO 

PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE DE MELO ALMEIDA - 

OAB:6762/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora na pessoa de seu 

advogado, para manifestar sobre a correspondência devolvida , prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 845531 Nr: 49210-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA MORAES DA SILVA, 

ERIVANI ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:16.785, PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - 

OAB:37.007/PR, SÉRGIO LUÍS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:13.374/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 826437 Nr: 32363-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO CÔRTES MACEDO ME, ARMANDO 

CORTES MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARA YARA DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:15139

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos para análise do pedido formulado pela 

exequente de fls. 133/135, por meio do qual requer a penhora de bens em 

nome da empresa CAÇAMBA CORTÊS, a fim de satisfazer o crédito 

exequendo.

Em que pese o pedido formulado, a pessoa jurídica indicada é diversa 

daquela que figura no polo passivo da demanda.

Posto isso, intime-se a autora a fim de que comprove nos autos as razões 

do pedido, uma vez que a empresa indicada não faz parte do polo passivo 

da demanda, bem como encontra-se em endereço diverso da inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 857685 Nr: 59914-35.2013.811.0041

 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: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSG - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

INFORMÁTICA LTDA - EPP, IRENE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIBIA MARIA ANGELINI DE 

ANDRADE PESSOA - OAB:18.053

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 330530 Nr: 2277-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO SAUDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT, JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - OAB:3528-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAN DANIEL PERON - 

OAB:7635/MT

 Vistos etc.

Diante da certidão de decurso de prazo de fls. 151, bem como do acordo 

entabulado nos embargos de terceiros em apenso, DEFIRO o pedido de 

levantamento da quantia penhorada no rosto dos autos da Sexta Vara 

Cível, e transferido ao presente feito, mediante alvará para conta indicada 

às fls. 151.

No mais, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, 

apresentando cálculo atualizado com a dedução da quantia levantada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1022801 Nr: 33323-65.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI DO CARMO RUBAS, GENETE MARIA BIBALDI 

DOS SANTOS, BENEDITA SIQUEIRA SANTOS DE QUEIROZ, MARIA 

FERNANDINA DA SILVA, LINDOMAR DE FREITAS ALMEIDA, EDGAR LEITE 

DE QUEIROZ, JOZÉ FULVIANA MOREIRA VIEIRA, JORGE ANDRADE DA 

SILVA FILHO, FULVIO AMERIVALDO MOREIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVAO - 

OAB:OAB/MT 19.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, havendo a manifestação de interesse da Caixa 

Econômica Federal de ingressar no polo passivo da ação, reconheço a 

incompetência absoluta deste juízo e DECLINO a competência jurisdicional 

para processar a presente ação e decidir sobre o interesse da CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL na lide, em favor de uma das Varas da Justiça 

Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, para onde determino a 

remessa deste  fe i to ,  com as ba ixas e  anotações 

necessárias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1169989 Nr: 40175-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM DA CONCEIÇÃO SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Diante do cumprimento voluntário da sentença, intimou-se a parte autora 

para que se manifestasse acerca do pagamento espontâneo realizado 

pela requerida. No entanto, a exequente deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação.

Desta forma, considerando a concordância tácita da parte credora com o 

valor depositado voluntariamente pela devedora, determino que seja 

expedido alvará de levantamento da importância depositada nos autos, 

mediante transferência para conta a ser indicada nos autos, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo, 

determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051295 Nr: 47077-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO BELLO EMPRESA GRAFICA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407-O, CLARISSA LOPES DIAS - OAB:12335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

MALUF PEREIRA, para devolução dos autos nº 47077-74.2015.811.0041, 

Protocolo 1051295, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016847-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE SOUZA 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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016847-27.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS ROBERTO DE SOUZA ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Cumpra-se o despacho retro. 

Cuiabá, 19 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016856-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE CORREA SCHNEIKER (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016856-86.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PAULO HENRIQUE CORREA SCHNEIKER RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Cumpra-se o despacho retro. 

Cuiabá, 19 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016878-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ALVES PUGA JUNIOR (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016878-47.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ADEMIR ALVES PUGA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Cumpra-se o despacho retro. Cuiabá, 19 de 

junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017019-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO COSTA BONAFE (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017019-66.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EVANDRO COSTA BONAFE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Cumpra-se o despacho retro. Cuiabá, 19 de 

junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013782-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SANTOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013782-24.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCOS SANTOS DE LIMA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Designo o dia 31/08/2018, às 

09h45min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou 

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 
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advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de maio de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013782-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SANTOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013782-24.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCOS SANTOS DE LIMA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Designo o dia 31/08/2018, às 

09h45min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou 

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de maio de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010539-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VANDERSON VITAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033690-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA KERISCK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018862-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MATOS FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001006-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAISLADA PORTILHO ACOSTA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006076-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS PHILLIPI PRADO CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037128-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RIBEIRO BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018860-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUDNEY BORGES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020764-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020635-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDIRAN INACIO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034495-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SERGIO LIMA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021689-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONCALVES LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020902-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES OLIVEIRA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033403-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COSME FERREIRA DE SOUSA (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018948-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANI DANIELA MIRANDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019204-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVINO KISSLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033759-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYTON BRUNO MARTINEZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019196-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAILTON ZARZENON SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034678-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018510-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035228-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENOR ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036390-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA FERREIRA GIMENEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019052-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK IURIK REIS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019530-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEWERSON JUNIOR SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte Requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018549-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON TRETTEL LADEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019867-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017621-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IANDRA MARA SILVA 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:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte Requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011106-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ZANOLO (AUTOR)

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 14/08/2018, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

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”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

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. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de junho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036240-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL BEZERRA DE SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007037-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034804-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA FACKER DA SILVA MATRICARDI (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035603-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FERREIRA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017411-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA QUINTINO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017411-06.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO BATISTA QUINTINO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a 

fim de apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021711-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINOLEAU ASSIS DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 173 de 607



Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011485-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DA SILVA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, no prazo de cinco 

dias: a) Especificarem as provas que pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem as questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034880-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO SEBASTIAO DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027393-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA FRANCISCA DA COSTA SIMOES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, no prazo de cinco 

dias: a) Especificarem as provas que pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem as questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013119-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MICHELIM COLLAREDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN DE SOUZA PAIVA OAB - MT0018982A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (RÉU)

GRAMARCA VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019723-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020505-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO LUIZ CANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019210-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 
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questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019596-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DAMASCENO PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, no prazo de cinco 

dias: a) Especificarem as provas que pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem as questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037916-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS LUCAS GUSMAO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000072-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000117-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA CONCEICAO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000140-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLLENY OLIVEIRA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000349-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA PEREIRA DA CRUZ SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017204-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTALDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 14/08/2018, às 11h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

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”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 
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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. Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

intime-se a requerida para se manifestar, no prazo de cinco dias, até 

porque com a resposta da parte ré será possível fazer uma análise mais 

precisa acerca dos fatos narrados na inicial. Concedo os benefícios da 

Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como 

nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se com 

urgência. Cuiabá, 20 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027364-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO FERREIRA AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que não foi publicada a intimação, ID:11958693, para 

parte requerida, assim, por determinação da MMª Juíza de Direito, 

impulsiono o feito a fim de intimar as partes para se manifestarem sobre o 

laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Era o que havia de certificar.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000454-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNE VARLEI BARBOSA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000700-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILDO DOUGLAS SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001345-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALVES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001949-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEMAILTON DOS SANTOS SOARES (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017204-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTALDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 14/08/2018, às 11h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

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”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

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. Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

intime-se a requerida para se manifestar, no prazo de cinco dias, até 

porque com a resposta da parte ré será possível fazer uma análise mais 

precisa acerca dos fatos narrados na inicial. Concedo os benefícios da 

Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como 

nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se com 

urgência. Cuiabá, 20 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001480-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY SOARES DINIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033510-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS OAB - MT22715/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033480-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR SANTOS DE LIMA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032110-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR VINNICIUS RODRIGUES VITORIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011093-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE CAOVILLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA PAES MOREIRA SAMANIEGO OAB - MT5112/O (ADVOGADO)

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR OAB - MT0013565A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ AIRTON GOMES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELI SILVEIRA OAB - MT3634/O (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036476-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE GONCALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028318-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA FERREIRA PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para se manifesta sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001406-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIO PAEZ LANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação. Deverá a 

parte, ainda, sendo o caso, fornecer os dados bancários e 

pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028198-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMAR DA SILVA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que não foi publicada a intimação, ID: 11979556, para 

parte requerida, assim, por determinação da MMª Juíza de Direito, 

impulsiono o feito a fim de intimar a parte para se manifestar sobre o laudo 

pericial médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 

15 (quinze) dias. Era o que havia de certificar.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036476-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSIMEIRE GONCALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004295-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEY RODRIGUES DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005284-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DA SILVA SANTANA (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004549-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO GARCIA BARBOSA OAB - MT17134/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031798-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBIO SOARES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que não foi publicada a intimação, ID: 11971430, para 

parte requerida, assim, por determinação da MMª Juíza de Direito, 

impulsiono o feito a fim de intimar a parte para se manifestar sobre o laudo 

pericial médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 

15 (quinze) dias. Era o que havia de certificar.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017328-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNILDO LOPES MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se o autor para cumprir o disposto no art. 292, V, do NCPC, 

ou seja, atribuir valor do qual pretende ser indenizado por supostos danos 

morais sofridos; informar no campo dos pedidos os valores sobre a 

restituição do indébito, e se for o caso, corrigir o valor da causa para 

constar a sua total pretensão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 20 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033818-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS ZAFFONATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033947-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE BOTELHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020610-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY RODRIGUES DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020259-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TUANY PRISCILA DOS SANTOS MOTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018947-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO SOARES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015613-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DA COSTA SIQUEIRA (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014438-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS MARTINS (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte Requerida para se manifesta sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016529-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cumpra-se o despacho retro. Cuiabá, 20 de junho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1017426-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS 02545006173 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como balanço financeiro assinado por profissional qualificado, 

IRPJ, etc., e quanto à pessoa física, a parte da CTPS que consta o 

contrato de trabalho, ou recolher as custas iniciais de distribuição, no 

prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. Para melhor análise do 

pedido de tutela de urgência, no mesmo prazo, deverá a parte autora 

apresentar documentos que comprovem as restrições/negativações que 

pretende as respectivas baixas. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de 

junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016582-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS AUGUSTO DA SILVA BUCAIR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA OAB - MT16290 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cumpra-se o despacho retro. Cuiabá, 20 de junho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016786-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE OLIVEIRA (AUTOR)

K. D. O. (AUTOR)

NAIRA JANE DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRA JANE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - 001.998.561-41 (CURADOR)

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187/O (ADVOGADO)

SIRLENE FAUSTINA DE OLIVEIRA OAB - 896.512.601-06 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ana Maria Vilela dos Santos Furtat (RÉU)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (RÉU)

Eloisa Kohl Pinheiro (RÉU)

Willian Ricardo Camargo da Silva (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cumpra-se o despacho retro. Cuiabá, 20 de junho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017061-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO EST MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cumpra-se o despacho retro. Cuiabá, 20 de junho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022092-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGILIO DOMINGOS ALMEIDA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 179 de 607



Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021236-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALNICE MONICA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018956-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MDM LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - MT0019145A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. TONDIN TRANSPORTES - EPP (RÉU)

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)

WINSTON SEBE OAB - SP0027510A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020114-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON FERNANDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031911-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALMEIDA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021494-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021457-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DO CARMO MONGE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021513-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLECI SALETE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023225-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINE CAMPOS VIANNA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico 

juntado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023225-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINE CAMPOS VIANNA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 15 

dias, manifestar-se sobre o laudo pericial, bem como, comprovar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 05 dias, sob pena de 

bloqueio.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006254-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO THIAGO MARTINS LEMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032595-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI RITA PANACESKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025096-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR PAIVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022392-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SIQUEIRA EUGENIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031857-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE OLIVEIRA SARMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018961-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIM JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019022-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ROCHA BALDAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021747-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DE BRITO (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:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022565-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019545-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO LIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 912237 Nr: 38332-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FLAVIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PAULO ROGÉRIO LEÃO 

MONTEIRO, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZÁRUIO FERREIRA - OAB:14.272/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO - OAB:6522, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JR - 

OAB:7021

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nos Embargos de 

Terceiros propostos por José Flávio Gonçalves de Oliveira em desfavor 

de Espólio de Paulo Rogério Leão Monteiro e Luiz Carlos de Oliveira 

Assumpção, para declarar a nulidade da intimação do embargante, feita 

por edital e, diante do direito de preferência, indeferir a adjudicação 

pleiteada no Cumprimento de Sentença n. 1921-93.1997.811.0041 – código 

59224, devendo a ação executiva prosseguir com a realização de hastas 

públicas.Condeno os embargados ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 8º do Novo Código de Processo 

Civil. Traslade-se cópia desta sentença para a ação executiva.Certificado 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

de praxe.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 14 de junho de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 883848 Nr: 19115-13.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de 

Reclamação promovida por Juliana Ferreira da Silva para condenar a ré 

Caixa Seguros S.A ao pagamento de indenização do seguro da cota parte 

da autora em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro 

(26/02/2010, fl. 29) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação válida.Condeno ainda a parte ré a indenizar os danos 

morais experimentados pela autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da 

sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ, 26/02/2010, fl. 29). Condeno a ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de junho de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 730370 Nr: 26418-83.2011.811.0041

 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: ORLANDO PEREIRA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L L ENGENHARIA LTDA, JUSCELINO LIMA 

FERNANDES, LEONARDO MARQUES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO - OAB:

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Ação 

de Cobrança proposta por Orlando Pereira Luz em desfavor de LL 

Engenharia Ltda EPP, para condenar esta ao pagamento de R$ 46.056,13 

(quarenta e seis mil, cinquenta e seis reais e treze centavos) sobre o qual 

deverão incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, ambos a contar de 1º.10.2008.Condeno a ré, ainda, ao 

pagamento das custas e despesas processuais, e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Intimem-se.Cuiabá-MT, 18 de 

junho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 860981 Nr: 2494-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA ZILLO MARTINI - 

OAB:172402/SP, ELISABETE RUTE RIETH - OAB:10301/MT, XAVIER 

TORRES VOUGA - OAB:154.356/SP

 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, 
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para:1)Declarar rescindo o contrato particular de promessa de compra e 

venda de fls. 28/50; 2) Que as requeridas procedam a devolução dos 

valores pagos, imediatamente, devendo reter a título de multa contratual 

apenas a quantia de 20% (vinte por cento) do valor pago, devidamente 

atualizado, 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.Condeno as requeridas ao pagamento integral das 

custas processuais e honorários advocatícios que 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, 18 de junho de 2018.Sinii 

Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1090647 Nr: 6397-13.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE CAMPOS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 901577 Nr: 31021-97.2014.811.0041

 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: WALDOMIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1145412 Nr: 29820-02.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER CAMILO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA CRISTINA PINTO MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057-MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147, PAOLA REZENDE BEJARANO - OAB:22309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA CRISTINA PINTO DE 

MELO - OAB:10786

 Vistos.

Seguem as informações necessárias ao Recurso de Agravo de 

Instrumento, nº 1006288-37.2018.8.11.0000 - Classe CNJ – 202 - 2ª 

Secretaria da Câmara de Direito Privado, interposto por Wagner Camilo de 

Lima, em desfavor de Paula Cristina Pinto Melo, digitada em impressa em 

uma lauda, tão somente no anverso.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

No mais, intime-se a requerida, pessoalmente, para no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias úteis, efetuar dos documentos necessários para a 

escrituração do imóvel objeto do litigio, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do bem, em caso de 

descumprimento, como determinado à fl. 272/v.

Após, decorrido o prazo supracitado certifique-se e volte-me conclusos 

para saneamento ou julgamento antecipado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 889366 Nr: 22833-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO LUIZ AMORIM SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MENDES DE OLIVEIRA E OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍNTIA RAFAELLY ASSUNÇÃO E 

SILVA - OAB:14.971/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS DE MELO 

SANTIAGO - OAB:14.359/MT

 "(...) Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Ordinária de 

Rescisão Contratual c/c Liminar de Busca e Apreensão c/c Indenização 

Por Danos Morais promovida por Evandro Luiz Amorim Siqueira em 

desfavor de Edna Mendes de Oliveira, para declarar a rescisão do 

contrato de fls. 11/12 e confirmar a liminar deferida, às fls. 24/25.

Condeno a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir da citação (art. 405 do CC).

 Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 327181 Nr: 375-17.2008.811.0041

 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: ANDREA BARROS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2973-B/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 434829 Nr: 13737-18.2010.811.0041

 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: WAGNER ANTÔNIO TRONDOLI MATRICARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDE QUEIROZ BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONILDO GOMES CAMPOS - 

OAB:3302/MT, SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4.699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 902943 Nr: 32026-57.2014.811.0041

 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: RUBINEY INÁCIO FERREIRA PINNO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FILHO DA SILVA EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBINEY INÁCIO FERREIRA 

PINNO - OAB:16.498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 715491 Nr: 9670-73.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS, FMR 

COMÉRCIO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Alexandre Malfatti - 

OAB:139.482/SP

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1168254 Nr: 39398-86.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON CRISTIANO DE OLIVEIRA

 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

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 836768 Nr: 41677-50.2013.811.0041

 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: FERNANDO CARDOSO NOGUEIRA, KARINA CRISTINA 

RIBEIRO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE 2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO MACEDO GALVAO - 

OAB:4699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246.662, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200488/SP

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 375088 Nr: 11449-34.2009.811.0041

 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: JULIDE MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A, EMBRATEL - EMP. 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662

 Ante todo o exposto, face ao que estabelecem os arts. 49 e 59 da Lei 

11.101/2005, ao que JULGO EXTINTO o presente cumprimento de 

sentença, na forma do que estabelecem os artigos 924 e 803, I c/c 485, 

IV, todos do NCPC, devendo, entretanto, ser expedido certidão de crédito 

da exequente, possibilitando a respectiva habilitação junto ao Juízo 

Recuperacional da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro – 

RJ.Expeça-se o competente alvará, para levantamento dos valores 

bloqueados nestes autos pela executada.”No mais a sentença permanece 

tal como lançada.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 405953 Nr: 37214-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO PAMPADO NETO, FATIMA FORTES 

BUSTAMANTE DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR LEAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SERGIO GUERRISE - 

OAB:10.124/MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO CESAR LEAO, Cpf: 

69702144191, Rg: 1270847-0, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, 

empresário, Telefone 9981-0606. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O SR. PAULO CESAR LEÃO, ATUALMENTE EM 

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, DA PENHORA REALIZADA.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Despejo e Cobrança de Aluguéis 

proposta por Alberto Pampado Neto em face de Paulo César Leão, 

distribuída a esta Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá em 

04/12/2009, registrada sob o número 37214-07.2009.811.0041, 

objetivando, em suma, o despejo do requerido e o pagamento dos aluguéis 

vencidos, acrescido de mora.

Despacho/Decisão: Vistos em correição. Defiro o pedido de fl. 122, 

intime-se o executado da penhora realizada nos autos por Edital, 

oportunizando-o a requerer o que entender por direito. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA RENATA 

CORRÊA DE ALMEIDA, digitei.

Cuiabá, 19 de junho de 2018

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 825547 Nr: 31547-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GECY DA SILVA, NILDA MOREIRA DE SOUZA, ELIETE 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO ANASTÁCIO DA COSTA 

MONTEIRO, ESPÓLIO DE CAETANO DA COSTA MONTEIRO, EVA VILMA 

DA SILVA, FRANCISCA CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI SILVESTRI - 

OAB:2.288-A/MT, ARI SILVESTRI - OAB:2288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...) Considerando o lapso temporal do requerimento de fls. 120/121, 

intime-se a parte autora para cumprir a ordem de fl. 103, no prazo de 

quinze dias, sob pena de extinção (...)".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 422849 Nr: 7607-12.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON GUIMARAES NOVAIS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBAMAR TRINDADE, 24 HORAS NEWS, 

PLANTAO NEWS, PAGINA ÚNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT, DILMA GUIMARÃES NOVAIS - OAB:8892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:2193/RO, FERNANDO MARQUES E SILVA - 

OAB:7731/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Considerando a necessidade de desbloqueio de valor, nos termos do 

Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar a pessoa 

jurídica "Plantão News" para, no prazo de 5 dias, fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 929750 Nr: 49159-15.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELENE REGINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CORTEZ, CENIL CORTEZ, 

PANIFICADORA CARAMELLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:8.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9.086-B - MT

 Considerando que o juiz pode promover a qualquer tempo a tentativa de 

autocomposição (artigo 139, V, do NCPC) e considerando que o litígio 

envolver questão familiar, remeta-se o processo à central de conciliação 

para designar audiência de mediação.

Marcada a data, intimem-se as partes, na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem, de preferência munidos com proposta de conciliação ou 

termo de acordo extrajudicial.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 907997 Nr: 35538-48.2014.811.0041

 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: JOEL DOS SANTOS CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 353502 Nr: 23995-58.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES MAR A MAR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANGELINA APARECIDA 

BARROS GONÇALVES - OAB:10.417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Ante todo o exposto, face ao que estabelecem os arts. 49 e 59 da Lei 

11.101/2005, ao que JULGO EXTINTO o presente cumprimento de 

sentença, na forma do que estabelecem os artigos 924 e 803, I c/c 485, 

IV, todos do NCPC, devendo, entretanto, ser expedido certidão de crédito 

da exequente, possibilitando a respectiva habilitação junto ao Juízo 

Recuperacional da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro – 

RJ.P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de junho de 2.018.Sinii 

Savana B. Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 889366 Nr: 22833-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO LUIZ AMORIM SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MENDES DE OLIVEIRA E OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍNTIA RAFAELLY ASSUNÇÃO E 

SILVA - OAB:14.971/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS DE MELO 

SANTIAGO - OAB:14.359/MT

 Código 889366Visto.e de econômica do ofensor, a natureza e a extensão 

da dor moral ocasionada por ato injusto de outrem, a fim de atingir seu 

objetivo, qual seja, a compensação do lesado e a punição do ofensor. 

Nesse rumo, em atenção aos princípios de moderação e da razoabilidade, 

fixo a condenação da requerida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

valor este condizente com o caso.Posto isso, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Liminar de 

Busca e Apreensão c/c Indenização Por Danos Morais promovida por 

Evandro Luiz Amorim Siqueira em desfavor de Edna Mendes de Oliveira, 

para declarar a rescisão do contrato de fls. 11/12 e confirmar a liminar 

deferida, às fls. 24/25.Condeno a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC 

a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao 

mês a partir da citação (art. 405 do CC). Condeno, ainda, a requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 22 de março de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001659-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO MIOTTI FONCECA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000668-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOLINA SOTO DE SOUZA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008343-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009034-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009650-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO LAUREANO DE JESUS (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 e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025499-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que as contestações apresentadas pelas Requeridas, 

encontram-se tempestivas. Desta forma, impulsiono o feito para proceder 

a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos das 

referidas defesas, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033145-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE SPINOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004559-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BROMBERG GONCALVES DE RESENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKON STYVER FERREIRA ALVES (RÉU)

 

Diante do pedido constante no id n. 11890898, 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 Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001471-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRIO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519/O (ADVOGADO)

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO RODRIGUES GOMES JUNIOR (RÉU)

 

Diante da informação do AR juntado aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030545-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERCILIO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA BORGES SOLER OAB - MT17850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE JOSEFA DA SILVA (RÉU)

VALDOMIRO DE FIGUEIREDO (RÉU)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001766-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005316-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005117-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE CARLA RODRIGUES RIBEIRO TOSTA (AUTOR)

DIVA RODRIGUES RIBEIRO TOSTA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - MT13703-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

 

Diante da informação do AR juntado nos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004744-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005273-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006259-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

H. F. D. O. (REQUERENTE)

JESSICA FELIX DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JANIANE SIQUEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

JACKSON FABIO FELIX DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA COELHO RIBEIRO OAB - MT21645/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA (REQUERIDO)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018807-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELY AUGUSTA DA SILVA EIRELI (RÉU)

 

Diante da informação do AR juntado aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018792-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999661 Nr: 23310-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO CEZAR JORGE PELLARIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZÓRIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BARBOSA ARRUDA 

- OAB:16336

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 97/98 e determino a realização de penhora on line 

no valor de R$ 100.729,04 (cem mil setecentos e vinte e nove reais e 

quatro centavos) das contas bancárias da parte executada Ozório 

Antônio da Silva Júnior (CPF nº 026.354.978-00) para que se efetive o 

bloqueio de contas por meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação 

integral do crédito exequendo, conforme planilha de calculo atualizada à 

fls. 99, tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 971035 Nr: 9735-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMATIC SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 

MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARIA CARDOSO DE SÁ 

WENECK DE ALMEIDA - OAB:295.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo o pedido de fls. 204/208 – realizado pelo Banco Volkswagen S/A 

– na qualidade de terceiro interessado e defiro o mesmo, tendo em vista a 

comprovação da propriedade do bem, por meio dos documentos de fls. 

209/235, e determino o imediato cancelamento/levantamento da restrição 

existente via RENAJUD do veículo VW/Novo Gol 1.6 City, placa OBL 6575, 

ano 2013/2014, renavam 535661908 e o veículo VW/31.320 CNC 6x4, 

placa OAT 3267, ano 2011/2012, renavam 408307056.

 Considerando a manifestação de fls. 201/202 e em razão do princípio da 

economia processual, defiro o solicitado, e concedo para a parte autora a 

reabertura do prazo para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 959628 Nr: 4632-41.2015.811.0041

 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: LUZIA ZANATA PISCINATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA MILTON 

DANIEL LTDA - ME, MILTON JAIME BORTOLUZZI DANIEL, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13.251/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Hildegard Taggesell 

Giostri - OAB/PR 19.810 - OAB:, HILDEGARD TAGGESELL GIOSTRI - 

OAB:19810, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/PE

 Vistos, etc.

Intime-se o denunciante e a seguradora denunciada para acostarem aos 

autos documentos que comprovem a continuidade do vinculo contratual, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para saneamento 

do feito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1015233 Nr: 29788-31.2015.811.0041

 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: JOATAN UBIRAJARA DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 102 e determino a suspensão do feito pelo prazo de 

60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido este último prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 962786 Nr: 6012-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDÚSTRIAL, LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TITO MATEUS SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TITO MATEUS SANTIAGO, Cpf: 

66470730868, Rg: 11558466, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial em que Senai – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

move em face de Tito Mateus Santiago. Alega o autor que é credor de R$ 

8.486,51 (oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um 

centavos), calcado no contrato particular de prestação de serviço. Requer 

a procedência dos pedidos.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1107348 Nr: 13539-68.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA XAVIER FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

informar seus dados bancários e CNPJ para a confecção do alvará 

judicial.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1135518 Nr: 25300-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CENTRO BRAS ECONOMIA CRED. 

MUTUO PROF SAUDE LTDA UNICRED CENTRO BRASILEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSB SERVIÇOS DE SAUDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODNEI VIEIRA LASMAR - 

OAB:019.114/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO BARREIRA 

MUGLIA - OAB:020.412/DF

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Márcia G. Marinho _ Estagiária.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957457 Nr: 3790-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL, LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEI CAMARGO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA 

DE MORAES - OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARLEI CAMARGO DE BRITO, Cpf: 

01203237103, Rg: 15779068, Filiação: Alcina Camargo Brito e Wilson 

Siqueira Brito, data de nascimento: 23/12/1985, natural de Cuiabá-MT, 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Ação de Execução de Título 
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Extrajudicial em que Senai – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

move em face de Arley Camargo de Brito. Alega o autor que é credor de 

R$ 5.344,79 (cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e 

nove centavos), calcado no contrato particular de prestação de serviço. 

Requer a procedência dos pedidos.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1044172 Nr: 43532-93.2015.811.0041

 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: VIVIANE APARECIDA MARTINS MANA SALICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. NEVES INDAIATUBA - ME, RENOVATTIO 

CONSULTING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA SCHENEIDER - 

OAB:146497 SP, RENATA RAMOS RODRIGUES - OAB:124074 SP

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): C. A. NEVES INDAIATUBA - ME, CNPJ: 

05531170000116 e atualmente em local incerto e não sabido RENOVATTIO 

CONSULTING. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Ação de Rescisão de 

Pré-contrato c/c Devolução de quantia paga e Indenização por Danos 

Morais e Lucros Cessantes em que Viviane Aparecida Martins Mana 

Salício move em face de C. A. Neves Indaiatuba-ME e Renovattio 

Consulting. Alega o autor que firmou pré contrato de Franquia com os 

requeridos, pagando taxa de franquia no valor de R$ 40.000,00 (quarenta 

mil reais). Aduz, ainda, que por razões alheias da sua vontade o contrato 

não se consumou. Requer a procedência dos pedidos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando as tentativas infrutíferas de 

localização da parte requerida, defiro o pedido e determino a citação por 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante as observâncias e 

advertências legais.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.Expeça-se o 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, Danilo Gusmão Pinheiro 

Duarte, digitei.

Cuiabá, 18 de junho de 2018

Amanda Andrade de Toledo Perri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991261 Nr: 19121-83.2015.811.0041

 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: SUELI DE MATOS CORREA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls.110 e 112, DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Comarca de Tangará da Serra/MT, para que seja intimada 

a parte autora pessoalmente, para manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

feito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973206 Nr: 10806-66.2015.811.0041

 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: ISAIDES VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER LUIZ MACIEL DE BARROS, 

HOSPITAL SANTA ROSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSÉ FERREIRA - 

OAB:8.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, Dr. Pedro Ovelar - OAB/MT 6.270 - 

OAB:, NORMA SUELLI DE CAIRES GALINDO - OAB:MT/ 6.524-B

 Passo a sanear o feito.No caso em apreço aplicam-se as disposições 

ínsitas ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo 

que nos termos do art. 14, §3º, do CDC, o dever indenizatório dos 

hospitais ou clínicas por danos causados aos consumidores, decorrentes 

de defeitos na prestação dos serviços, só pode ser afastado se o réu 

comprovar a inexistência de defeito na prestação desse serviço ou no 

caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.Isto posto REJEITO 

a preliminar suscitada.INDEFIRO o segredo de justiça, uma vez que as 

razoes explicitadas pelo requerido não se incluem nas hipóteses 

expressas no art. 189 do CPC que autorizam a sua aplicação.ACOLHO o 

pedido de não aplicabilidade do CDC, uma vez que a prestação de 

serviços a que se refere o caput do artigo 3º, in fine, da Lei 8.078/90 é 

toda aquela destinada ao consumidor, definido no artigo 2º do mesmo 

diploma legal, qualquer pessoa que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final.Apesar das relações médico-paciente serem de 

consumo, tanto porque o médico efetivamente presta um serviço, a 

exemplo do advogado, do dentista, ou da companhia de telecomunicações, 

como porque, do outro lado, está o paciente, que é o destinatário final da 

prestação de serviços médicos, que, em última análise, se prestam à 

manutenção e melhoria de sua saúde, motivo pelo qual pode ser 

classificado como consumidor, entretanto, no trato médico-paciente, 

inexiste a prática usual da formalização dessas relações, de forma a 

amoldá-las ao Código de Defesa do Consumidor.Outrossim, importa 

ressaltar que a não aplicação do CDC somente será em relação ao 

requerido Wagner Luiz Maciel de Barros.Quanto a ausência da indicação 

do valor da causa, o artigo 321 do CPC determina que, antes do 

indeferimento da petição inicial será facultada a emenda para a 

correção.Isto posto, intime-se o autor para apresentar o valor da causa, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dando vistas à parte requerida após a sua 

apresentação.No caso de inércia do autor, certifique-se e voltem-me 

conclusos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1036822 Nr: 39969-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER JOSÉ CAMPOS MARADEI, VANIA DANIELE DE 

SOUZA BARROS MARADEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, SEXTO 

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DE CUIABÁ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLVEIRA - OAB:2669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103.587/OABSP, ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO 

DE LAMÔNICA FREIRE - OAB:4.497/MT

 Ante o exposto, reconhecendo a ilegitimidade passiva do requerido Sexto 

Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil, somente em relação a este, prosseguindo o feito 

quanto aos demais.Quanto a preliminar de falta de interesse de agir pela 

perda do objeto ante a consolidação e leilão do imóvel objeto de 

discussão, constatada a irregularidade e nulidade da execução 

extrajudicial esta poderá ser convalidada em perdas e danos, razão pela 

qual REJEITO a preliminar suscitada.No mais, o processo se encontra 

regular, não havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta 

oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à 

instrução. Diante das alegações tecidas pelas partes, fixo como ponto 
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controvertido, a ilegalidade na conduta da parte requerida, a existência de 

citação valida, a responsabilidade dos requeridos pelo dano provocado ao 

autor, a existência do dano e sua extensão, e o nexo causal entre o dano 

e a conduta dos requeridos, a apuração de perdas e danos. Diante disso, 

sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso em concreto.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994135 Nr: 20580-23.2015.811.0041

 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: EDIMAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME, LUVAL 

TRANSPORTE DE CARGAS LIMITADAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, 

MONACO DIESEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360/MT, TARCISIO LUIZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS DA SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Ante o exposto, reconhecendo a ilegitimidade ativa de Luval Transporte 

de Cargas Limitadas, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

somente em relação a esta, prosseguindo o feito quanto aos 

demais.Quanto à impugnação do pedido de assistência judiciária, a Lei nº 

1.060/50 considera necessitado, para fins legais, aquele cuja situação 

econômica não lhe permite pagar as custas do processo, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família.De acordo com a referida lei, para a parte 

gozar dos benefícios da assistência judiciária basta afirmar na própria 

petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do 

processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, transferindo para a parte 

contrária a incumbência de provar a suficiência de recurso do requerente. 

No caso dos autos, o requerido não logrou êxito em rebater os 

documentos constantes nos autos, se restringindo em afirmar que haveria 

indícios da capacidade financeira do autor ao pagamento de custas, 

todavia, não juntou qualquer prova.Por estes fundamentos, REJEITO a 

impugnação. No mais, o processo se encontra regular, não havendo 

nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão 

pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à instrução. Diante das 

alegações tecidas pelas partes, fixo como ponto controvertido, a 

ilegalidade na conduta da parte requerida, a responsabilidade dos 

requeridos pelo dano provocado ao autor, a existência do dano e sua 

extensão, e o nexo causal entre o dano e a conduta dos requeridos, a 

apuração de perdas e danos. Diante disso, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as.Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o 

caso em concreto.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1274949 Nr: 29464-70.2017.811.0041

 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: MARIA DEISE TORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS CUIABÁ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tentei contato, por telefone, com a advogada da parte autora 

para intimá-la da devolução dos autos, porém não obtive êxito. Dessa 

forma, procedo a intimação da advogada MARIA DEISE TORINO para que 

faça a devolução dos autos em cartório.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 985519 Nr: 16550-42.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU CARVALHO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSILAYNE FIGUEIREDO 

CAMPOS - OAB:6540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Certifico que tentei contato, por telefone, com a advogada da parte autora 

para intimá-la da devolução dos autos, porém não obtive êxito. Dessa 

forma, procedo a intimação da advogada ROSILAYNE FIGUEIREDO 

CAMPOS para que faça a devolução dos autos em cartório, sob pena de 

busca e apreensão.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 986147 Nr: 16748-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico e dou fé que a parte Requerente, mesmo devidamente intimada, 

deixou de manifestar no presente feito. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação do Requerido para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito, nos termos do 

art. 485, §6°, do CPC, nos termos da decisão de fl. 126. Era o que me 

competia.

Danilo G. P. Duarte - Analista Judiciário

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007605 Nr: 26610-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONILDO APARECIDO PALHARI, VERALUCIA COLOMBO 

PALHARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDETE PEREIRA DE SOUZA, EDNEIA 

FERNANDES SALES, JANE FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ PALHARI - 

OAB:19.255-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ILDETE PEREIRA DE SOUZA, Cpf: 

45325707191, brasileiro(a), casado(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido JANE FERNANDES DE SOUZA, Cpf: 03635685143, Rg: 22450068, 

Filiação: Edneia Fernandes Sales e Ildete Pereira de Souza, data de 

nascimento: 25/11/1989, brasileiro(a), natural de Caceres-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Ação de Cobrança em que Onildo 

Aparecido Palhari e Veralucia Colombo Palhari move em face de Ildete 

Pereira de Souza, Edneia Fernandes de Souza e Jane Fernandes de 

Souza. Alega o autor que é credor de R$ 53.234,17 (cinquenta e três mil, 

duzentos e tinta e quatro reais e dezessete centavos), calcado no 

contrato de locação firmado entre as partes. Requer a procedência dos 

pedidos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando as tentativas infrutíferas de 
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localização da parte requerida, defiro o pedido e determino a citação por 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante as observâncias e 

advertências legais.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.Expeça-se o 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, Danilo Gusmão Pinheiro 

Duarte, digitei.

Cuiabá, 18 de junho de 2018

Amanda Andrade de Toledo Perri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 962690 Nr: 5984-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDÚSTRIAL, LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAIDE EVANGELISTA DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA 

DE MORAES - OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADELAIDE EVANGELISTA DA GUIA, Cpf: 

18185622191, Rg: 1021423-2, Filiação: Eremita Rodrigues da Guia e Lucas 

Evangelista da Guia, data de nascimento: 16/12/1953, brasileiro(a), natural 

de Acorizal-MT, solteiro(a), servidora publica. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial em que Senai - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

move em face de Adelaide Evangelista da Guia. Alega o autor que é 

credor de R$ 7.998,40 (sete mil, novecentos e noventa e oito reais e 

quarenta centavos), calcado no contrato particular de prestação de 

serviço. Requer a procedência dos pedidos.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 981538 Nr: 14806-12.2015.811.0041

 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: FAUSTO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DINIZ DE SOUSA, JUSCINEIA 

ANDRADE DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO FINOTTI FERREIRA - 

OAB:OAB/GO 35.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON DINIZ DE SOUSA, Cpf: 

97207705387, Rg: 71.841.797-0, brasileiro(a), casado(a), motorista e 

atualmente em local incerto e não sabido JUSCINEIA ANDRADE DINIZ, Cpf: 

88659976134, Rg: 0778.460.525, brasileiro(a), auxiliar financeiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de Imissão na Posse em que Fausto 

Alves Ferreira move em face de Edson Diniz de Souza e Juscineia 

Andrade Diniz. Alega que arrematou um imóvel em um leilão público da CEF 

e que após a escrituração do imóvel em seu nome, tentou tomar posse do 

imóvel, não sendo possível. Requer a procedência dos pedidos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando as tentativas infrutíferas de 

localização da parte requerida, defiro o pedido e determino a citação por 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante as observâncias e 

advertências legais.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.Expeça-se o 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, Danilo Gusmão Pinheiro 

Duarte, digitei.

Cuiabá, 18 de junho de 2018

Amanda Andrade de Toledo Perri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062101 Nr: 51923-37.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA ME CENTRO 

PEDAGOGICO DE APRENDIZAGEM - CENPA, ELIETE MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILZETH HURTADO RONDON, ISAC DE 

FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS AUGUSTO CANAVARROS 

DA CRUZ - OAB:20372/O, LAELÇO CAVALCANTI JÚNIOR - 

OAB:14.954/MT, LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILZETH HURTADO RONDON, Cpf: 

95678859153, Rg: 1329893-3, Filiação: Paula Hurtado Rondon e Eugebio 

Nunes Rondon, data de nascimento: 17/08/1981, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT e atualmente em local incerto e não sabido ISAC DE FARIAS, 

Cpf: 92944370197, Rg: 1296.564-2, Filiação: Delaza de Farias, data de 

nascimento: 02/10/1979, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, separado(a) 

judicialmente, porteiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Ação de Cobrança em que Eliete 

Maria de Souza Pereira - ME move em face de Gilzeth Hurtado Rondon e 

Isac de Farias. Alega o autor que é credor de R$ 3.553,93 (três mil, 

quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos), calcado 

no contrato particular de prestação de serviço. Requer a procedência dos 

pedidos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando as tentativas infrutíferas de 

localização da parte requerida, defiro o pedido e determino a citação por 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante as observâncias e 

advertências legais.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.Expeça-se o 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, Danilo Gusmão Pinheiro 

Duarte, digitei.

Cuiabá, 18 de junho de 2018

Amanda Andrade de Toledo Perri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1039989 Nr: 41618-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI BENJAMIM DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FIOS, TECIDOS E ARTEFATOS TEXTIS S/A, FELICIO ROSA VALARELLI 

JUNIOR, DEBORA CRISTINA PEREIRA MARTINS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ 

- OAB:6.782/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO 

DE FIOS, TECIDOS E ARTEFATOS TEXTIS S/A, CNPJ: 11643762000122, 

atualmente em local incerto e não sabido FELICIO ROSA VALARELLI 

JUNIOR, Cpf: 02104429803, Rg: 13657027, Filiação: Ana Laura Sammarco 

Valarelli e Felicio Rosa Varelli, data de nascimento: 08/06/1961, 

brasileiro(a), natural de Sorocaba-SP, solteiro(a), advogado e atualmente 

em local incerto e não sabido DEBORA CRISTINA PEREIRA MARTINS, 

Filiação: Benedita Gonçallina Leite Martins e Fidelis do Carmo Martins, 

brasileiro(a), solteiro(a), empresaria. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de Ação Declaratória de Nulidade de 

Ata da Assembleia geral extraordinária da indústria Mato Grosso Têxteis 

as c/c Indenização por danos morais e materiais por ato ilícito c/c 

antecipação de tutela em que Davi Benjamim de Oliveira move em face de 

Mato Grosso Industria e Comércio, Tecidos e Artefatos Texteis S/A, Felício 

Rosa Valarelli Junior e Débora Cristina Pereira Martins. Requer a 

procedência dos pedidos. Alega o autor que perdeu seus documentos e 

passados os anos tomou ciência que se tornou acionista da empresa ré 

sem o devido consentimento. Requer a procedência dos pedidos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Indefiro o pedido de decretação da revelia 

do requerido Felício Rosa Valarelli Junior, tendo em vista que o AR de fls. 

216 foi recebido por pessoa estranha aos autos, não sendo aplicável o 

art. 248, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o ato foi 

real izado antes da entrada em vigor  da legis lação 

processual.Considerando as tentativas infrutíferas de localização da parte 

requerida, defiro o pedido e determino a citação por edital, no prazo de 20 

(vinte) dias, mediante as observâncias e advertências legais.Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.Expeça-se o 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, Danilo Gusmão Pinheiro 

Duarte, digitei.

Cuiabá, 18 de junho de 2018

Amanda Andrade de Toledo Perri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1079144 Nr: 949-59.2016.811.0041

 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: LARA TAVARES NEIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROYAL HOLIDAY BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7.191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROYAL HOLIDAY BRASIL, CNPJ: 

07154007000107. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação Anulatória de Contrato c/c 

Indenização por danos morais c/c Pedido Liminar em que Lara Tavares 

Neiva move em face de Royal Holliday Brasil. Alega a autora que em 

viagem ao exterior firmou contrato de adesão com a Requerida, aduzindo 

ser enganada nos termos firmados, o que gerou um débito de R$ 

54.124,00 (cinquenta e quatro mil reais, cento e vinte e quatro reais). 

Requer a procedência dos pedidos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando as tentativas infrutíferas de 

localização da parte requerida, defiro o pedido de fls. 99/100 e determino a 

citação, concomitante, por e-mail e por edital, no prazo de 20 (vinte) dias, 

mediante as observâncias e advertências legais.Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.Expeça-se o 

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, Danilo Gusmão Pinheiro 

Duarte, digitei.

Cuiabá, 18 de junho de 2018

Amanda Andrade de Toledo Perri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014166-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA JOSE FONTES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014166-84.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE REQUERIDO: LUCIANA JOSE FONTES FERREIRA Vistos. Da análise 

dos autos, constata-se que a Carta Precatória não se encontra 

devidamente instruída, razão pela qual, intimo a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias juntar cópia integral do instrumento contratual que 

ensejou a interposição da ação, com fulcro no artigo 260 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, 15 de junho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029396-06.2017.8.11.0041

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:

MARISTELLA PAZ DE ALMEIDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 
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Processo: 1029396-06.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARISTELLA 

PAZ DE ALMEIDA - ME Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 12865104 e 

12865172. O autor foi intimado para que comprovasse a devida 

constituição em mora da parte adversa, no entanto, é possível observar 

na emenda retro mencionada que a notificação extrajudicial desta vez foi 

encaminhada ao endereço correto, contudo restou prejudicada porque 

sua entrega não pode ser efetivada, retornando devido ao motivo 

“AUSENTE”. Considerando que não houve esgotamento dos meios para 

regular notificação, INDEFIRO o pedido de dilação de prazo, visto se tratar 

de condição da ação, razão pela qual, intimo para comprove em 15 dias, a 

constituição em mora da devedora, sob pena de extinção. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DA 

MORA – CORRESPONDÊNCIA NÃO RECEBIDA - DEVOLVIDA POR MOTIVO 

DE “INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO” – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO POR EDITAL – 

INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA 

DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO – PROCESSO EXTINTO – VIABILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO. A constituição da mora é requisito essencial 

para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2º, 

§2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Para sua efetivação, é imprescindível que a 

notificação, expedida para este fim, seja entregue no endereço do 

devedor, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente pelo 

destinatário. Não sendo possível a entrega da notificação, no endereço 

indicado no contrato, mostra-se lícito ao banco/credor que providencie a 

notificação por edital, mas somente depois de esgotados todos os meios 

possíveis para a localização do devedor. (Ap 34659/2018, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) Transcorrido, certificado, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de junho de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806251 Nr: 12724-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

TELEBORBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

TELEBORBA LTDA, CNPJ: 03560677000172, Inscrição Estadual: 

13.191456-1. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação de Busca e 

Apreensão, visando a restituição do bem descrito na petição inicial, ante a 

inadimplência da parte requerida.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Defiro em parte o pedido de fls. 97/98, 

procedendo a restrição de circulação no Renajud, ficando os demais atos 

à parte interessada.Da análise dos autos, verifica-se que um dos bens foi 

apreendido em 26/09/2014 (fls. 57) sem citação da empresa devedora até 

o momento, em que pese as diligências despedidas nesse sentido.Desta 

feita, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se 

que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o edital deverá ser 

publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após, intime-se o requerente para, em 30 dias, retirar e comprovar 

a sua publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - 

conforme disposto no parágrafo único do referido artigo.Decorrido o prazo 

sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins.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, conforme disposto no artigo 77, inciso 

IV, § 2º do CPC.Após, concluso para deliberações.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 18 de junho de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851456 Nr: 54398-34.2013.811.0041

 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 - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA APARECIDA MARTINEZ NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, DAFINI DE PAULA SAGA GOMES - 

OAB:17.023-O/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VILMA APARECIDA MARTINEZ NEVES, 

Cpf: 54567580168, brasileiro(a), divorciado(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 31.191,21 (Trinta e um 

mil e cento e noventa e um reais e vinte e um 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: A parte autora ingressou com Ação Monitória contra a 

parte Requerida, ante o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária, 

visando o recebimento do valor acima descrito.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Defiro o pleito de fls. 96, ocasião em que 

obtive o mesmo endereço da exordial (extrato em anexo).Assim, 

expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, 

nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o edital deverá ser publicado 

uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, 

intime-se o requerente para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos 

do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Em caso de silêncio, intime-se o requerente, 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 
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do Estado, conforme disposto no artigo 77, inciso IV, § 2º do 

CPC.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 18 de junho de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747894 Nr: 45165-81.2011.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MIAMI LTDA, ITAMAR 

FARIAS DOS SANTOS, JOSEFINA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:MT 16.691-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTADORA MIAMI LTDA, CNPJ: 

05009277000107, atualmente em local incerto e não sabido ITAMAR 

FARIAS DOS SANTOS, Cpf: 69382670149, Rg: 11690186, Filiação: 

Angelina Farias dos Santos e Damião dos Santos, data de nascimento: 

09/09/1981, brasileiro(a), natural de Rolim de Moura-RO, casado(a), 

empresario e atualmente em local incerto e não sabido JOSEFINA 

GONÇALVES, Cpf: 00461473143, Rg: 1.353.245, brasileiro(a), solteiro(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 294.598,22 (Duzentos 

e noventa e quatro mil e quinhentos e noventa e oito reais e vinte e dois 

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: A parte autora ingressou com Ação Monitória contra a 

parte Requerida, ante o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária, 

visando o recebimento do valor acima descrito.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Defiro parcialmente o pleito de fls. 

117/118, procedendo a pesquisa dos endereços atuais dos requeridos 

por meio do sistema Infoseg, ocasião em que obtive os mesmos 

endereços alcançados junto ao sistema Infojud, nos quais já houveram 

tentativas infrutíferas (extratos em anexo).Assim, expeça-se edital de 

citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 

257, inciso I, do CPC, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, intime-se o requerente para, 

em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local 

de grande circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo, sob pena de extinção por manifesto desinteresse.Decorrido o 

prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.Em caso de silêncio, 

intime-se o requerente, 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, conforme disposto no artigo 77, inciso IV, § 

2º do CPC.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 18 de junho de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757720 Nr: 9915-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDETE PEREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ 

DO NASCIMENTO - OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WALDETE PEREIRA RAMOS, Cpf: 

00796151121, Rg: 1351760-0, Filiação: Nelito Pereira Ramos e Maria Izabel 

Ribeiro Ramos, data de nascimento: 23/08/1979, brasileiro(a), natural de 

Belo Horizonte-MG, solteiro(a), doméstica, Telefone 9227-3479. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação de Busca e 

Apreensão, visando a restituição do bem descrito na petição inicial, ante a 

inadimplência da parte requerida.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em primeiro lugar, intimo os causídicos 

Roberta Beatriz do Nascimento e José Lídio Alves dos Santos para, no 

prazo de 15 dias acostarem aos autos seu instrumento procuratório apto a 

demonstrar seus poderes para estar em juízo em nome de Banco 

Honda.Da análise dos autos, verifica-se que o bem foi apreendido em 

13/09/2012 sem citação da devedora na oportunidade.Após, houve a 

determinação para nova tentativa de diligência no endereço da exordial, 

confirmado pela pesquisa via Infojud, porém, a requerida não foi 

localizada, sendo informado ao Oficial que esta nunca residiu no endereço 

(fls. 74).Desta feita, considerando que se trata de processo da meta que 

se arrasta desde 2012, com diversas penalidades ao Banco, com fito de 

dar a devida prestação jurisdicional, tendo em vista a inércia do devedor, 

após cinco anos de sua apreensão, proceda-se a citação editalícia da 

requerida nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, por meio do DJE, o 

que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, 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.Tudo cumprido, proceda-se a 

conclusão ao gabinete para deliberações. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 18 de junho de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 733208 Nr: 29436-15.2011.811.0041

 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: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORT E IMPORT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341, ROSELY CRISTINA MARQUES 

CRUZ - OAB:OAB/SP 178.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GRANULE EXPORT E IMPORT LTDA, 

CNPJ: 05920123000164. 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$ 113.834,61 (Cento e 

treze mil e oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e um 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: A parte autora ingressou com Ação Monitória contra a 

parte Requerida, ante o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária, 

visando o recebimento do valor acima descrito.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Indefiro a parte final do pleito de fls. 

136/137, quanto a localização de bens, tendo em vista que até a presente 

data a ação distribuída em 08/2011, ainda não foi convertida em execução, 

por ausência de citação.Cite-se a empresa requerida, via carta com aviso 

de recebimento, nos endereços declinados as fls.136/137.CASO ESSAS 

RETORNEM INFRUTÍFERAS, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 

dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, 

o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.Após, intime-se a parte autora para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.Decorrido o prazo sem 

manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins.Em caso de silêncio e/ou 

pedidos protelatórios, intime-se o autor, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 18 de junho de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797368 Nr: 3742-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON BEZERRA BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, SÉRVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELSON BEZERRA BENEVIDES, Cpf: 

45318336191, Rg: 509.386, brasileiro(a), diretor de empresas. 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$ 131.299,38 (Cento e 

trinta e um mil e duzentos e noventa e nove reais e trinta e oito 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: A parte autora ingressou com Ação Monitória contra a 

parte Requerida, ante o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária, 

visando o recebimento do valor acima descrito.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Defiro parcialmente o pleito de fls. 129, 

procedendo a pesquisa do endereço atualizado do requerido por meio do 

sistema Infojud, ocasião em que não obtive êxito, pois o endereço 

localizado é análogo ao indicado na exordial, já diligenciado (extrato em 

anexo).Desta feita, 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 por manifesto desinteresse.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.Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se o requerente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 18 de junho de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891915 Nr: 24507-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE BOLONHEIS DE MELLO ME, 

ALEXANDRE BOLONHEIS DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEXANDRE BOLONHEIS DE MELLO ME, 

CNPJ: 11085346000156 e atualmente em local incerto e não sabido 

ALEXANDRE BOLONHEIS DE MELLO, Cpf: 02546130129, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 36.688,51 (Trinta e 

seis mil e seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um 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: A parte autora ingressou com Ação Monitória contra a 

parte Requerida, ante o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária, 

visando o recebimento do valor acima descrito.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Da análise dos autos, verifica-se que a 

empresa encontra-se fechada há anos, bem como a impossibilidade de 

localização de seu representante legal.Assim, expeça-se edital de citação 

com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, 

inciso I, do CPC, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, intime-se o requerente para, 

em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local 

de grande circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo, sob pena de extinção por manifesto desinteresse.Decorrido o 

prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.Em caso de silêncio, 

intime-se o requerente, 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, conforme disposto no artigo 77, inciso IV, § 

2º do CPC.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 18 de junho de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879388 Nr: 16419-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Y DOGAN ME, YUSUF DOGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Floes - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): Y DOGAN ME, CNPJ: 13608912000192 e 

atualmente em local incerto e não sabido YUSUF DOGAN, Cpf: 

25795686115, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 15.632,49 (Quinze mil 

e seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e nove 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: A parte autora ingressou com Ação Monitória contra a 

parte Requerida, ante o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária, 

visando o recebimento do valor acima descrito.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Da análise dos autos, verifica-se que até 

o momento os requeridos não foram localizados, inclusive no endereço 

obtido por meio do sistema Infojud, razão pela qual, defiro o pleito de fls. 

80.Assim, 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 requerente para, em 30 dias, retirar e comprovar 

a sua publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - 

conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob pena de 

extinção por manifesto desinteresse.Decorrido o prazo sem manifestação, 

nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Em caso de silêncio, intime-se a 

requerente, 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, conforme disposto no artigo 77, inciso IV, § 2º do 

CPC.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 18 de junho de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 851456 Nr: 54398-34.2013.811.0041

 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 - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA APARECIDA MARTINEZ NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, DAFINI DE PAULA SAGA GOMES - 

OAB:17.023-O/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, em 30 dias, retirar edital de 

citação e comprovar a sua publicação uma vez em jornal local conforme 

disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 879388 Nr: 16419-04.2014.811.0041
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Y DOGAN ME, YUSUF DOGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Floes - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, em 30 dias, retirar edital de 

citação e comprovar a sua publicação uma vez em jornal local conforme 

disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 945364 Nr: 57623-28.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 

GRÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.Publique-se. 

Intimem-se.Brasília (DF), 03 de maio de 2018.MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃORelator (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 15/05/2018)Desta 

feita, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e julgar o 

presente feito, determinando a sua redistribuição com as nossas 

homenagens à uma das Varas Cíveis da Comarca de Barueri/SP, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 882761 Nr: 18399-83.2014.811.0041

 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: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA CAMARGO VANZELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:52.753/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco)dias contrarrazoar às 

fls. 124/127 , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 795211 Nr: 1541-11.2013.811.0041

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO INDUSTRIAL ENTRE RIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por BANCO BRADESCO S/A em 

face de AGRO INDUSTRIAL ENTRE RIOS LTDA, condenando a ré ao 

pagamento de R$ 56.348,19, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, 

computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do 

ajuizamento da ação.Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa.Transitada em julgado, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 875285 Nr: 13627-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE APARECIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:MT/ 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.887-A/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

Ante o depóstio do valor de fls. 158, JULGO e DECLARO EXTINTO o 

presente feito nos termos do art. 924, inciso II do CPC.

A requerente apresentou seus dados bancários às fls. 159, contudo, nos 

termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ, em virtude da uniformização dos 

procedimentos referentes ao levantamento de depósitos judiciais e, com o 

fito de assegurar o resultado útil do processo, o deferimento de 

levantamento de depósitos judiciais (decisões monocráticas e colegiadas) 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte adversa para 

manifestação.

 Assim, intimo o requerido, via DJE para que se manifeste em 15 dias, 

acerca do levantamento do Alvará pela parte autora.

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.

Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos para expedição do 

necessário Alvará em nome de GALVÃO & PALOMARES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, CNPJ Nº 22.377.562/0001-91, CONTA CORRENTE Nº 

54569-2, AGÊNCIA Nº 0810, BANCO 748 – SICREDI.

P. I Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 891915 Nr: 24507-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE BOLONHEIS DE MELLO ME, 

ALEXANDRE BOLONHEIS DE MELLO

 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:

 Procedo à intimação da parte autora para, em 30 dias, retirar edital de 

citação e comprovar a sua publicação uma vez em jornal local conforme 

disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 335733 Nr: 6455-94.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEDROM - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA MARIA CAPISTRANO 

DIAS MAGALHÃES - OAB:10.800-MT, MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:11.242/MT, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4111-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:16168-A

 Vistos, etc.

Conforme se observa dos autos o Banco foi intimado para cumprimento de 

sentença (fls.215 -m02/02/2017), não atendendo ao chamado da justiça, 

motivo do Bacenjud de fls.222 - 21/07/2017, concordando o causídico 

credor - Marcelo Falcão de acordo com o montante, sendo transferido às 

fls.231 - 11/10/2017.
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Nesse ínterim, compareceu o Banco Safra e comprovou o depósito de 

R$7.850,47 em 23/10/2017, sendo o feito extinto (fls.245) e expedido o 

alvará.

Denota-se pelo acima exposto, que apesar do Bacnejud na cona do Banco 

Safra S/A, não houve transferência por parte do Banco, que preferiu o 

depósito em 24/10/2017, noticiado em 26/10/2017 (fls.236), portanto, 

conforme informa a conta dos depósitos judiciais os valores existentes 

foram levantados pelo alvará expedido às fls.240.

Diante do exposto, determino o arquivamento do feito e NÃO CONHEÇO do 

pedido de fls.246.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 854644 Nr: 57174-07.2013.811.0041

 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): JORGE SZABLEWSKI, MAIRA TAISA MACIEL 

SZABLEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA SILVA SPERANCETTA 

- OAB:OAB/PR 22.234, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para , no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação de fls. 197/208.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 69382 Nr: 3235-35.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI, BANCO DO BRASIL S. 

A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAÇARIA MOTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO H. LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:11.998-A - MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:4.340-B/MT

 ,) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em pasta 

própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos 

Sigilosos XXXIV).Com efeito, não obstante ao requerimento do causídico 

Dalton, é evidente a inexistência de bens da empresa executada, assim, 

INDEFIRO o pleito de fls. 465/466 e, INTIMO o causídico requerente para 

que indique bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias, 

sob pena de arquivamento.Noutra banda, evidente se torna que o depósito 

efetuado pelo Banco a título de honorários advocatícios não encontra 

amparo legal, pois, como já foi firmado nestes autos, essa verba foi 

compensada, persistindo diferença em favor do causídico da Instituição 

Financeira, motivo das pesquisas acima.Como não houve pedido de 

liquidação de sentença, quanto ao título motivo da sentença, o depósito 

deve ser liberado em favor do Banco do Brasil e na conta deste, portanto, 

intimo o advogado do Banco para declinar os dados Bancários do BB para 

expedição do alvará.Em caso de silêncio, arquivem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 459760 Nr: 29201-82.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO 

ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEPESA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E 

PROJETOS LTDA, MÁRCIO PEREIRA DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT 

13.842-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte autora deixou de apresentar a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça, trazendo apenas o 

comprovante de pagamento de títulos, desta forma, procedo a intimação 

da mesma para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento 

ao feito apresentando a respectiva guia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 8598 Nr: 1940-31.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUT TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEASING BANK OF BOS TON S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, NÚBIA NARCISO 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:6.247OABMT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT, SORAYA CRISTIANE BEHLING - 

OAB:7936/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Nos termos do despacho de fls. 748, bem como, tendo em vista os 

esclarecimentos trazidos pelo expert às fls. 751/766, PROCEDO A 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, 

manifestar-se acerca das elucidações juntadas pelo perito às fls. 751/766.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 326714 Nr: 32-21.2008.811.0041

 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): ANTONIO BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):ANTONIO BITENCOURT

Resumo da Incial:Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por 

BANCO FINASA S/A em face de ANTONIO BITENCOURT, em razão do 

inadimplemento do contrato de alienação fiduciária n. 3655131875, do bem 

Yamaha YBR 125 ED, placa KAU 8584, requerendo a busca e apreensão 

do bem ou o pagamento do valor de R$ 5.218, 39 (não atualizado).

Decisão/Despacho:Vistos, etc.

Apesar de constar nos autos que o requerido faleceu (fls.24 e 47), não foi 

juntada a certidão de óbito, cuja diligência cabe ao autor, o qual após 

reaver o bem, (fls.36) em julho/2008, pouco fez para conclusão da lide.

Dispõe o artigo 231 do CPC:

"Far-se-á a citação por edital:

I - quando desconhecido ou incerto o réu;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III - nos casos expressos em lei."

Assim, expeça-se o regular edital de citação, como requerido às fls.49, 

com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 232, II, do 

CPC, o mesmo deverá ser afixado na sede do Juízo, tudo certificado pelo 

Sr. Gestor.

Após, intime-se o autor para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal 

local - conforme disposto no artigo 232, III, CPC.

Outrossim, saliento que em caso de inércia, além das comunicações de 

praxe (MP e OAB), será nomeado em favor do réu a Defensoria Pública, 

com honorários a serem suportados ao final, que já fixo em R$1.000,00.

Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador: RICARDO RIVA, ANALISTA JUDICIÁRIO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 773697 Nr: 26859-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MILHOMEM DE ABREU BALATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S.A, 
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BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SEMEAR 

S/A, BANCO PANAMERICANO S.A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG, CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, CARLA LUIZA DE ARAÚJO LEMOS - OAB:122249/RJ, 

DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296, FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:15.758-A/MT, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - 

OAB:96.864/MG, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - 

OAB:96864/MG, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:211.648

 (...) Em primeiro lugar, nota-se do teor do v. acórdão que (...) Todavia, 

com a interposição dos embargos de declaração de nº 36565/2017, 

passou a ter o seguinte texto “Nesse aspecto, para que seja sanada a 

correção, onde se lê “a ser suportados apenas pelo Apelado Banco do 

Brasil S.A”, dever ser retificado, passando a constar: “(...) a ser 

suportados pelos Apelados, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 

considerados os requisitos do § 2º, do artigo 85, do CPC, quais sejam: o 

grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço.” Ante o exposto, acolho os presentes 

embargos de declaração, tão somente para a correção da contradição, 

permanecendo inalterado o resultado final do julgamento, consubstanciado 

no provimento do Recurso de Apelação Cível.”(fls. 629/631). Assim, intimo 

os Bancos requeridos para que promovam à complementação dos 

honorários advocatícios da patrona da requerente, no prazo de 15 dias, 

sob pena da inclusão de multa do 523 do Código de Processo Penal. Desta 

feita, quanto aos honorários já depositados (extrato em anexo), 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 Banco 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.(..)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1175219 Nr: 42169-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE BOEIRA DE GODOI E CIA LTDA - ME, DENISE 

BOEIRA DE GODOI, LUIZ ALBERTO BENEDITO SANTANA DA SILVA

 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: ANDRÉ LUIZ RIBEIRO DAS 

NEVES CAMPOS - OAB:12560 MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Intimação das partes autoras para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se acerca das fls. 15/25.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 817030 Nr: 23470-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT, PAULO HENRIQUE DE 

AMORIM MELO - OAB:9367-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA 

- OAB:32.909

 Tratam-se os autos em fase de cumprimento de sentença ajuizada por 

JOACIR FERREIRA DA COSTA em face de BANCO DAYCOVAL S/A, 

ambos qualificados nos autos.

O Expert aportou o laudo complementar às fls. 236/239, do qual as partes 

foram intimadas às fls. 240, tendo apenas o Banco se manifestado (fls. 

241), pela concordância, inclusive.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

laudo de fls. 236/239.

Desta feita, intimo o Banco para que requeira o que de direito em 15 dias, 

sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo e, por tratar-se de direito disponível, arquivem-se os 

autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 18761 Nr: 4207-39.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Neurológico dr. Egas Moniz Limitada, 

ESPÓLIO DE GERALDO DE SABÓIA CAMPOS, ESPÓLIO DE PAULO 

BATISTA BARBOSA, NOÉLIA MIRANDA MELO HAGE, JORANI BENIRÁ 

AXKAR DE SABOIA CAMPOS, ALFREDO LEITE HAGE, TEREZINHA IVONE 

DA CUNHA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, ROMEU DE 

AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT, WILIAN JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:MT-3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulados por Banco do Brasil 

S/A em face de Hospital Neurológico Dr. Egas Moniz Ltda e outros, todos 

qualificados nos autos.

Em atenção a proposta de acordo de fls. 446/485, intimo os executados 

por meio de seus patronos (via DJE), para que se manifestem no prazo de 

15 dias.

 Estando de acordo, conclusos, caso contrário, expeça-se mandado de 

avaliação dos imóveis penhorados, como disposto às fls.398 in fine.

Às fls.483 foi depositada as diligências, aparentemente, incompleta para o 

ato acima, assim, verifique o Sr. Gestor, intimando para complementar em 

15 dias, sob pena de extinção.

Transcorrido, intime-se via AR, empós, conclusos para esse desiderato, 

tendo em vista o pedido de extinção de fls.441.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 797368 Nr: 3742-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON BEZERRA BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, SÉRVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, em 30 dias, retirar edital de 

citação e comprovar a sua publicação uma vez em jornal local conforme 

disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 733208 Nr: 29436-15.2011.811.0041

 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: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORT E IMPORT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341, ROSELY CRISTINA MARQUES 

CRUZ - OAB:OAB/SP 178.930
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, em 30 dias, retirar edital de 

citação e comprovar a sua publicação uma vez em jornal local conforme 

disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 931708 Nr: 50219-23.2014.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DE O. MARQUES CONFECCOES 

INFANTIL-ME, MARCELO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos, constata-se que se encontra pendente a citação 

editalícia dos requeridos, pleiteando o requerente às fls. 105/106 pela 

citação via edital através do Diário Eletrônico.

Insta consignar que de acordo com o artigo 257, § único, do CPC é 

facultado ao juiz determinar que a publicação do edital seja feita em jornal 

local de ampla circulação.

Assim, evidente se torna que o Banco estava devidamente representado 

na audiência de fls.93, na qual foi lançado o despacho, com determinação 

de citação nos moldes do artigo 257, I do CPC., sem manifestação em 

contrário.

Em 11/07/2017, requereu que a publicação fosse somente por meio 

eletrônico, não cumprindo o comando judicial, até esta data, apesar de 

intimado para esse fim, desta feita, não havendo motivo para alterar meu 

posicionamento. Tenho, ainda, que a resistência do Banco vem causando 

sérios prejuízos ao bom andamento do feito, razão da fixação das multas, 

no transcorrer desta.

Assim, tratando-se de processo da meta que se arrasta desde 2014, com 

resistência infundada do Banco, no cumprimento das interlocutórias 

lançadas, em nome do tempo mínimo para finalização desta, ficando as 

consequências de sua inércia a ser perseguida pela parte prejudicada em 

ação própria, determino a publicação do edital, nos moldes do artigo 257, II 

do CPC, ou seja, via DJE.

Transcorrido o prazo, certificado, 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

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 836692 Nr: 41630-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

LOJISTASDO VESTUARIO E CONFECÇOES DE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE A. R. DOS SANTOS - ME, SOLANGE 

APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, JOÃO WAGNER RODRIGUES 

DOS SANTOS, KÁTIA CONCEIÇÃO DA CRUZ E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8085, LUCIANO RODRIGUES DANTAS - OAB:8085/MT, 

LUIZ DA PENHA CORRÊA - OAB:8119, MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JR - OAB:7.215

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, proceda-se a alteração do polo ativo da ação passando 

a constar: Cooperativa de Livre Admissão do Suedoeste da Amazônia 

Ltda – Sicoob Credisul, conforme pleiteado às fls. 350.

Ademais, constato que em 2014 João Wagner foi localizado na RUA 

VEREADOR ABELARDO, 980, B.CRISTO REI, porém o AR foi recebido por 

terceiro e, ante o tempo transcorrido, foi levado à efeito o Infojud, 

informando novo endereço de João - RUA TUIUIYUS, N.21, Q-27, J. 

IMPERIAL, sendo a Cooperativa intimada para depositar as diligências, 

porém o imóvel estava fechado.

Assim, diante das diligências de fls.351, proceda-se a citação de JOÃO no 

Bairro Cristo Rei, inclusive, por hora certa, nos moldes dos artigo 252 e 

253 do CPC.

RESTANDO INFRUTÍFERA, intime-se a Cooperativa, para no prazo de 15 

dias promover ao depósito de diligência, PARA CUMPRIMENTO NO 

J.IMPERIAL, 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).

 Tudo sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio, intime-se a requerente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Constatada a desídia da requerente quanto ao andamento do presente 

feito, 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 as requeridas, via DJE, para que manifestem seu 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias, salientando 

que, em caso de silêncio, caracterizar-se-á concordância tácita.

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, 

conforme disposto no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 28770 Nr: 3889-27.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATURNINO MARQUES PEREIRA, EDUARDO 

CASTEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENA BEATRIZ SOLANO - 

OAB:5405/MT

 Ante o comprovante de pagamento de fls. 191/192, certifico e dou fé que 

procedi a expedição da devida certidão para fins de averbação (artigo 828 

do CPC), ATO CONTÍNUO, procedo a intimação do Exequente para 

proceder a retirada do documento, bem como, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprovar a averbação no cartório respectivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 326714 Nr: 32-21.2008.811.0041

 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): ANTONIO BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Com fito de evitar nulidades futuras, apesar de o requerente não ter 

cumprido a decisão de fls. 101 em seus exatos termos, publicou-as no 

jornal de grande circulação a citação do devedor, portanto, diante das 

alterações do novo CPC e, tratando-se de processo da meta que se 

arrasta desde 2008, com bem apreendido em 30 de julho de 2008, nos 

termos do artigo 257, inciso II do CPC, publique-se no DJE, com prazo de 

20 dias, certificando o Sr. Gestor.

Após, tendo em vista a manifestação do Curador Especial às fls.106, 

concluso para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 788099 Nr: 42034-64.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRÔNICA PAULISTA LTDA, VITORINO 

FERRI, ALCEDINA LUCIANO FERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918, GUSTAVO RODRIGO 

GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Não obstante a determinação de citação editalícia dos requeridos de fls. 

129, verifica-se dos autos a informação de que Vitorino Ferri é falecido 

(fls. 128), o que foi corroborada pelo assento de óbito obtido por meio do 

sítio da Anoreg (em anexo).

 Desta feita, intimo o requerente para, no prazo de 15 dias manifestar se 

tem interesse na continuidade do feito, quanto ao falecido e, em tendo, 

deverá em 60 dias promover as diligências necessárias para a 

regularização do polo passivo nos termos do artigo 313, § 2º, inciso I, do 

Código de Processo Civil, inclusive, indicando o inventariante do Espólio ou 

os herdeiros do de cujus (Vitorino Ferri), bem como seus respectivos 

endereços, tudo sob pena de extinção da ação.

Em caso de silêncio, intime-se o requerente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir no prazo de 05 dias com a mesma 

admoestação.

DESISTINDO da ação quanto a Vitorino no prazo de 15 dias, conclusos, 

para extinção e encaminhamento do feito à Defensoria Pública.

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, 

conforme disposto no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 747894 Nr: 45165-81.2011.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MIAMI LTDA, ITAMAR 

FARIAS DOS SANTOS, JOSEFINA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:MT 16.691-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, em 30 dias, retirar edital de 

citação e comprovar a sua publicação uma vez em jornal local conforme 

disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 889117 Nr: 22666-98.2014.811.0041

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DA MATA & CIA LTDA ME, 

CARLOS ALBERTO DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Cite-se a herdeira do de cujus, Sra. Carla Monique Miranda da Mata, via 

mandado, no endereço: Avenida dos Trabalhadores, Nº 30, Apto 304, 

Bloco 30, Residencial São Carlos, nesta cidade, para que esta ingresse na 

ação no prazo de 15 dias, comprovando a qualidade de inventariante e, 

caso não seja, que o indique.

 Não havendo inventário, deverá o Sr. Oficial de Justiça, por meio da 

pessoa supramencionada informar-se quanto aos nomes e dados 

pessoais dos demais herdeiros.

Com efeito, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio, intime-se o requerente, 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, 

conforme disposto no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 742634 Nr: 39536-29.2011.811.0041

 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): RODRIGUES GRILL RESTAURANTE LTDA - ME, 

FÁBIO LEONARDO RODRIGUES, DIONISIO RODRIGUES, CUSTÓDIA 

MOURA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:11378, LAIS PAULINO VILELA CAVALHEIRO - OAB:15368, 

LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:7832/MT, MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA HELIODORO ALVES - 

OAB:10.113

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar 

nestes autos a devida distribuição da carta precatória encaminhada 

conforme comprovante de fls.157, devendo para tanto, trazer registro de 

andamento processual do site do TJMT ou qualquer outro documento hábil 

para tal finalidade. Deverá, ainda, verificar quaisquer possíveis custas ou 

eventuais diligências cobradas na comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 806251 Nr: 12724-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

TELEBORBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, em 30 dias, retirar edital de 

citação e comprovar a sua publicação uma vez em jornal local conforme 

disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 836431 Nr: 41425-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, ARMANDO 

FERNANDES MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias contrarrazoar às 

fls.69/91, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 880350 Nr: 16988-05.2014.811.0041

 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: EDSON LEITE DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A, MT SAÚDE INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MT, BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO DO BRASIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO DA ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:15.758-A/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:211.648, REGINA MACEDO GONÇALVES - 

OAB:505/MT, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15.483-A/MT

 Vistos etc.

Ante o expresso requerimento do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAÚDE (fls. 181), 

informando tratar-se de Autarquia Estadual, manifesta a incompetência 

deste juízo para o processamento da causa.

Desta feita, encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor, para 

redistribuição à uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta 

Capital, com as minhas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1127495 Nr: 21954-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RF TONDORF COMERCIO DE SALVADOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 

16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

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 arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 289835 Nr: 10387-27.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOVIA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES 

LTDA., JAN CESAR DE ARRUDA ASCKAR, JORNI GABRIEL DE ARRUDA 

AXKAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MUTUO DOS LOJIST VESTUÁRIO E CONFECÇ DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:MT - 5959, MARIZA FARACO LEMOS - OAB:2464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113

 ...Isso porque, a despeito do laudo complementar de fls. 967/ss, compete 

a incidência dos encargos moratórios dispostos em contrato até o 

ajuizamento da ação (juros remuneratórios de 2,7% ao mês, juros 

moratórios de 1% ao mês e multa de 2%). Após esta data, recaem sobre o 

débito apenas os encargos de atualização do débito judiciais, quais sejam, 

juros de mora de 1% ao mês, computados da citação (29/06/2007 – fls. 

172) e correção monetária pelo INPC, do ajuizamento da ação (01/06/2007 

- fls. 02-verso).Nesse sentido:[...] Considerando que no laudo pericial, às 

fls. 952, demonstra o perito ter aplicado os juros remuneratórios 

contratados em 2,7%, quanto a primeira mensalidade por 61 dias e quanto 

a segunda mensalidade por 91 dias e, a partir de então, fazendo incidir os 

encargos moratórios da normalidade, quais sejam, juros de mora de 1% ao 

mês, contados de 29/06/07 e correção monetária pelo INPC, de 

01/06/2007. Determino o retorno dos autos ao perito, para que proceda o 

cálculo, apenas quanto a Cédula n. 2620-5, mantendo-se os demais 

pactos na forma em que calculados, posto que incontroverso entre as 

partes, nada mais havendo que se discutir quanto a estes.Com o resultado 

do trabalho pericial, faculto às partes a manifestação no prazo comum de 

15 dias.Após, conclusos para homologação e prosseguimento.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 789464 Nr: 43470-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)defiro o pleito de fls. 85/86 e, CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4º do 

decreto nº. 911/69, com as anotações de praxe, inclusive na 

distribuição(...)Desta forma, cite-se o executado, via carta precatória já 

distribuída na Comarca Lucas do Rio Verde/MT, para pagar o débito 

devidamente atualizado em 03 (três) dias, sob as penas da lei, 

consignando-se a possibilidade deste 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 sob pena de 

não o fazendo deve o sr. Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens o quanto bastem 

para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor 

da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

parágrafo primeiro do artigo 827 do CPC, estes serão reduzidos pela 

metade.Com efeito, oficie-se ao juízo da Terceira Vara da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, informando acerca da conversão da presente ação 

em execução, o que modifica o objeto da missiva distribuída sob o código 

127770.Após, concluso para deliberações.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 822295 Nr: 28471-66.2013.811.0041

 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): ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por BANCO DO BRASIL S/A em 
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face de ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE, condenando a ré ao pagamento 

de R$ 114.774,71, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado 

da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da 

ação.Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da 

causa.Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, 

com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 243988 Nr: 12429-83.2006.811.0041

 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: CIA. ITAÚLEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIBRAFORT CUIABÁ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069-A/MT, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos etc.

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso II, do art. 12 do NCPC, e também por se tratar de 

processo inserido na “Meta 02 – CNJ”.

Assim, segue sentença em 07 laudas.

No mais procedo o desbloqueio do Bacenjud de fls.140.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 243988 Nr: 12429-83.2006.811.0041

 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: CIA. ITAÚLEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIBRAFORT CUIABÁ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069-A/MT, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por CIA. 

ITAÚLEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL em face de FIBRAFORT 

CUIABÁ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, para confirmar a liminar de 

reintegração de posse, consolidando a posse plena do bem em mãos do 

requerente, devendo no entanto, quanto aos encargos moratórios, ser 

mantida a cobrança da comissão de permanência limitada pela taxa média 

de mercado, com o afastamento dos juros moratórios e a multa contratual, 

já que incompatíveis com o instituto. Por ter o autor decaído de parte 

mínima, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

não havendo o que se discutir quanto a assistência judiciária, por não ter 

sido requerida pelo curador especial.Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 334031 Nr: 4521-04.2008.811.0041

 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 BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON SANTANA PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em face de AIRTON SANTANA PEREIRA BORGES, declarando 

rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma 

definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do 

bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade.Condeno o réu ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor atualizado da causa.Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 893563 Nr: 25611-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZEM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em face de ARMAZÉM COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, declarando 

rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma 

definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do 

bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade.Condeno o réu ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor atualizado da causa.Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 345692 Nr: 15653-58.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRATOS COMERCIAL EXPORTADORA E 

IMPORTADORA LTDA, JOSE MARCIO SILVA RATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que no pleito de fls. 134 o patrono do autor requer a 

"expedição de mandado de penhora de eventuais valores existentes em 

nome dos executados nas Cooperativas de Crédito SICCOB/SICREDI", 

todavia, no último parágrafo da decisão de fls. 132 o magistrado é claro ao 

dizer: "Outrossim, 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)". Desta forma, procedo a intimação 

da parte autora para esclarecer seu pedido, ante o despacho de fls. 132, 

no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista o arquivamento dos autos nos 

termos do artigo 921, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 972156 Nr: 10321-66.2015.811.0041

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 
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LOPES - OAB:11.887-A/MT, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 70, sob pena 

de extinção.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000560-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUILHERME PINHEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

LUIZ GUILHERME P. DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000560-23.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: LUIZ GUILHERME P. DOS SANTOS - ME, LUIZ GUILHERME 

PINHEIRO DOS SANTOS Vistos. Da análise dos autos, verifica-se que as 

partes entabularam acordo, conforme termo acostado ao ID: 12482375, 

pleiteando por sua homologação e suspensão do feito até o cumprimento 

integral deste. Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e determino 

a SUSPENSÃO do feito até o cumprimento do referido, que ocorrerá em 

24/04/2022, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil. Após o 

transcurso do prazo, intime-se o exequente para se manifestar em 15 

dias, sob pena de anuência tácita à extinção da ação. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 19 de junho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009247-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO SILVA PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009247-86.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: CLAUDIO SILVA PEREIRA LEITE Vistos... Recebo a emenda a 

inicial IDs: 6074108, 8834393 e 12312682. De acordo com a planilha 

contida no ID 12312682 o valor total atualizado da divida é R$ 21.920,00, 

portanto este será utilizado para fins de purgação de mora. 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 

HYUNDAI HB20, placa: FGN-2129 (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 nos IDs: 5803073 e 

5803078. Por ora indefiro o pleito de expedição de ofício ao DETRAN, bem 

como a anotação de trâmite de segredo de justiça, por não se 

encontrarem preenchidos os requisitos de 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, 
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observando que seu uso sem motivação, será considerado como falta 

funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de junho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013145-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEDE SERRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

H2R CORRESPONDENTE FISCAL E ADMINISTRATIVO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013145-73.2018.8.11.0041. AUTOR: NEDE SERRA DE OLIVEIRA RÉU: 

BANCO BMG, H2R CORRESPONDENTE FISCAL E ADMINISTRATIVO LTDA - 

ME, BANCO PAN S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, 

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. 

Observo que nesta ação, pretende a requerente seja a parte contrária 

intimada para a exibição dos contratos firmados com cada instituição 

financeira. Quanto ao dever de apresentação do contrato nos autos, 

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. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do NCPC): “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”. 

Apesar de não ser o caso de ação de mera exibição de documentos, 

considerando a imprescindibilidade de tais documentos 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 a 

requerente. Todavia, constato 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. 

Da mesma sorte, mister se faz, com os aludidos documentos em mãos, 

apresentar a quantificação do valor incontroverso, conforme a regra 

disposta no art. 330, § 2º do CPC. Desta forma, com fulcro nos 

dispositivos elencados, faculto a 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009964-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON BRITO BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009964-64.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: NILSON BRITO BATISTA 

Vistos... Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão ajuizada por 

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

NILSON BRITO BATISTA. Em pesquisa ao Sistema PJE, constata-se que 

tramitou perante o juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário uma 

primeira ação de busca e apreensão n° 1001036-27.2018.8.11.0041 tendo 

como objeto o mesmo contrato que ampara esta ação, a qual foi ajuizada 

aos 22 de janeiro de 2018 e extinta aos 21 de maio de 2018, sem 

resolução do mérito, por desistência. Desta feita, verifica-se que a 

competência para processar e julgar a presente ação é do juízo da 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, senão vejamos: Art. 286. Serão 

distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - 

quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda; (...) Posto isso, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e julgar o presente 

feito, determinando a sua redistribuição com as nossas homenagens à 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de 

junho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015171-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FORTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE FERNANDA FORTES OAB - MT0010159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A (RÉU)

FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1015171-44.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE FORTES RÉU: BB 

CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, 

FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL, 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos etc. Do cotejo da 

exordial, observo que pretende o autor a discussão acerca do PRÊMIO DE 

SEGURO DE VIDA cobrado pela parte ré. Cabe ressaltar que os contratos 

de seguro, estão subordinados a regulamentação da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP), como disposto no Decreto nº 6.313/2007 e 

facilmente vislumbrado por meio do site www.fazenda.gov.br, já que 

ambas as instituições, SUSEP e BACEN, são autarquias distintas 

vinculadas ao Ministério da Fazenda. Logo, a causa pretendi está 

relacionada apenas a matéria de natureza eminentemente civil, que é 

excluída da competência desta Vara pelo art. 1º, inciso I, §2º do 

Provimento 004/2008/CM. Nesse sentido, o pacificado posicionamento 

firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS, CONSISTENTE EM CUMPRIR CONTRATO DE SEGURO 

C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA SECURITÁRIA - MATÉRIA CÍVEL – 

CONFLITO PROCEDENTE. A competência para o processo e julgamento é 

de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não das varas especializadas 

de direito bancário, se a questão debatida na ação tem natureza 

eminentemente cível.” (CC 158143/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017). 

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

COBRANÇA SECURITÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SEGURO – MATÉRIA EMINENTEMENTE CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a questão tratada na ação tem natureza eminentemente cível, a 

competência para o processo e julgamento é de uma das varas cíveis de 

feitos gerais, e não das varas especializadas de direito bancário.” (CC 

1399/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/09/2016, Publicado 

no DJE 06/09/2016) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE 

REVISÃO DE CONTRATO – SEGURO SAÚDE - COBERTURA MÉDICA, 

HOSPITALAR, EXAMES E REEMBOLSO - MATÉRIA NÃO SUJEITA À 

FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL - ÓRGÃO FISCALIZADOR - ANS - 

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - INAPLICABILIDADE DO 

ARTIGO 1º, I, § 1º DO PROVIMENTO Nº 04/08/CM - COMPETÊNCIA PARA 

PROCESSAMENTO E JULGAMENTO - FEITOS GERAIS – JUÍZO DA 21ª 

VARA CÍVEL DA CAPITAL – CONFLITO IMPROCEDENTE. A revisão de 

cláusula contratual de seguro de saúde, concernente a cobertura médica 

e hospitalar, bem como exames e reembolso de valores pagos, não está 

sujeita à fiscalização do Banco Central e, sim, da ANS - AGÊNCIA 

NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, logo, não há que se falar em 

competência de uma das Varas Especializadas em Direito Bancário. 
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Assim, diante da inaplicabilidade do artigo 1º, I, § 1º do Provimento nº. 

04/08/CM nos contratos de seguro de saúde que discute a legislação 

pertinente a planos de saúde, o Juízo competente para processar e julgar 

a ação é o de Feitos Gerais, no caso, a 21ª Vara Cível da Capital, para 

onde o feito foi inicialmente distribuído.” (CC 137675/2012, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2013, Publicado no 

DJE 17/06/2013). Diante disso, considerando que a causa de pedir não 

envolve operações de crédito fiscalizadas pelo Banco Central, declino a 

minha competência para processar e julgar este feito e determino a 

redistribuição a uma das Varas de Feitos Gerais desta Capital, com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014643-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA (AUTOR)

PLANET TUR -VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014643-10.2018.8.11.0041. AUTOR: PLANET TUR -VIAGENS E TURISMO 

LTDA - ME, HELOISA HELENA SAENZ SURITA RÉU: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos etc. Nos termos do item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do 

Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO à parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, ressalvando-se que estes poderão ser revogados a qualquer 

tempo, se comprovados a inexistência ou desaparecimento dos requisitos 

essenciais a sua concessão, conforme disposto no artigo 7º, da Lei n. 

1.060/50. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO ajuizada por PLANET TUR – VIAGENS E TURIMO LTDA ME e 

HELOÍSA HELENA SAENZ SURITA em face de BANCO DO BRASIL S/A 

objetivando a requerente, em tutela de urgência: - a retirada das 

anotações lançadas em cadastros de inadimplentes; Prefacialmente, 

destaco que a medida antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do 

CPC, do qual se extrai que são requisitos para a sua concessão a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, para a 

concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de que o 

direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte comprove a existência 

da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a 

tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento 

ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery 

Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e 

ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). Da 

análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a 

acompanham, tenho que a probabilidade do direito se encontra 

devidamente aclarada nos autos. Isso porque a parte autora demonstrou, 

que efetuou a consignação extrajudicial (Id 13425726) no valor de R$ 

7.227,24, datada de 08/11/2017, na forma do cálculo Id. 13425726 – Pág. 

5, na forma do art. 539 do CPC. Desta sorte, caso não haja prova em 

contrário quanto à recusa da instituição financeira, prevalece o aceite 

anunciado na peça de ingresso, de modo que DEFIRO o pleito aventado em 

tutela de urgência, para determinar a suspensão da anotação lançada no 

SERASA em nome de ambas as requerentes, como comprovado nos 

autos. Considerando a relação de consumo e a verossimilhança dos fatos 

arguidos, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, desde já determino a inversão do ônus da prova com relação 

aos documentos em que a parte consumidora possui hipossuficiência em 

sua produção. No mais, destaco que a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados pelo 

Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou 

por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já 

que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas 

uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no 

prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, 

§§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, 

tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual 

imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada 

caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa 

de até dois por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, 

CPC), tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, 

inclusive para solução imediata das pendências verificadas na audiência. 

De conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e 

com proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, 

fato corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da 

lei, nas quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática 

do ato, sem ciência do teor do processo proposta para a solução da lide. 

Feitas essas considerações, aliado ao fato que de forma expressa o autor 

afirmou na exordial ter interesse no comparecimento em audiência, 

designo o dia 15/08/2018, às 17h30, para realização de audiência de 

tentativa de conciliação, cabendo às partes comparecer em juízo ou se 

fazer representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). CITE-SE a 

parte ré, via correio com aviso de recebimento, para comparecer à 

audiência designada, fazendo-se na carta constar as advertências 

dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo 

para contestação na forma do art. 335 do mesmo Códex. Intimo as autoras 

da designação supra, via publicação desta decisão no Diário de Justiça. 

Oficie-se ao SERASA. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012101-19.2018.8.11.0041

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:

JAC TRANSPORTES LTDA (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 1 2 1 0 1 - 1 9 . 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: JAC 

TRANSPORTES LTDA Vistos... Tratam-se os autos de ação de busca e 

apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. em face de JAC TRANSPORTES LTDA. Em pesquisa ao Sistema 

PJE, constata-se que tramitou perante o juízo da 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário uma primeira ação de busca e apreensão n° 

1017046-83.2017.8.11.0041 tendo como objeto o mesmo contrato que 

ampara esta ação, a qual foi ajuizada aos 30 de maio de 2017 e extinta 

aos 15 de agosto de 2018, sem resolução do mérito, por desistência. 

Desta feita, verifica-se que a competência para processar e julgar a 

presente ação é do juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

senão vejamos: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas 

de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem 

resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio 

com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da 

demanda; (...) Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, 

processar e julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição com 

as nossas homenagens à 3ª Vara Especializada em Direito Bancário desta 

Comarca, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de junho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002535-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RENIO MUNIZ DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 2 5 3 5 - 4 6 . 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: MARCIO RENIO 

MUNIZ DE ALMEIDA Vistos... (DR. DEFERI A LIMINAR, APESAR DO VALOR 

DA CAUSA ESTAR APARENTEMENTE UM POUCO BAIXO, O AUTOR 

ADUZIU NA INICIAL, EM UMA PLANILHA COM CALCULOS, QUE NESSE 

MONTANTE JÁ ESTÃO INCLUSAS AS PARCELAS VINCENDAS. JÁ HÁ 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL JUNTADA ANTERIORMENTE E O AUTOR 

EMENDOU JUNTANDO O CONTRATO.) Recebo a emenda a inicial IDs: 

12683506 e 12683546, observando que o valor para quitação do contrato 

é R$3.449,45. Da análise dos autos, verifica-se a ausência de 

recolhimento da diligencia para o senhor oficial de justiça. Desta feita, 

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 de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo CHEVROLET MONTANA, placa: FZE-8805 

(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”. 

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, 20 de 

junho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010781-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCINDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT0012933A 

(ADVOGADO)

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 
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ESPÓLIO DE NORBERTO PAES DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL 

S/A, todos qualificados nos autos em referência, relatando que o seu 

esposo, antes de seu falecimento, firmou com o réu o contrato n. 

364308969 destinado à aquisição de automóvel, com vencimento da última 

parcela em 15/12/2018, contudo, a instituição financeira efetuou o bloqueio 

da conta corrente onde era depositado o valor para o pagamento destas, 

olvidando a condição de inventariante da autora, sendo por esta razão 

compelida a comparecer mensalmente na instituição financeira e solicitar 

ao gerente a verificação, no sistema, do valor da parcela, que não possui 

valor fixo, para depósito na conta bloqueada. Diante de tais fatos, ajuizou 

esta ação, objetivando: - o recebimento do dano material, consubstanciado 

na diferença de R$ 1.845,82 cobrada a maior quanto a cada parcela, que 

não conferem com o cronograma da operação em que as prestações 

decrescem a cada mês, com a repetição do indébito em R$ 3.691,64; - em 

tutela de urgência, o cancelamento da aludida conta corrente e a emissão 

de boletos para pagamento das mensalidades, em conformidade com o 

cronograma da operação, ante a falta de atendimento ao pedido 

administrativo formulado; - a abusividade na cobrança de taxa de 

manutenção de conta, já que esta se encontra bloqueada; - o recebimento 

de indenização por danos morais; - a inversão do ônus da prova; - a 

concessão das benesses da assistência judiciária; - a condenação da 

parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 53.691,64 e acostou os 

documentos Id. 5907356 a 5907392. Na decisão Id. 9527738 foram 

deferidos os pedidos formulados em tutela antecipada, concedida a 

assistência judiciária e fixada a inversão do ônus da prova. Audiência 

preliminar realizada (Id. 10460549), sem êxito na composição entre as 

partes. O réu foi citado Id. 10417778 e em contestação Id. 10779142 

refuta em preliminar o pleito de assistência judiciária e alega a sua 

ilegitimidade, apontando o Banco Santander como parte legítima. No mérito, 

aduz que: - não estão caracterizados os pressupostos da 

responsabilidade civil, restando desacertada a pretensão de indenização 

por danos morais, contudo, no caso de condenação, seja o valor fixado 

mediante a utilização de parâmetros razoáveis; - não se aplica a inversão 

do ônus da prova; - não cabe falar em assistência judiciária; Rechaça o 

cálculo apresentado, a documentação que segue a inicial e, ao final, 

pleiteia pelo acolhimento das preliminares ou, no mérito, a improcedência 

da ação, condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da 

sucumbência. Impugnação à contestação Id. 10996913, anunciando a 

autora o descumprimento da liminar. Na decisão Id. 11989237 foram 

rejeitadas as preliminares e ordenado ao réu, no prazo de 15 dias, a 

exibição nos autos de comprovação do cumprimento da decisão exarada 

no Id. 9527738, sob pena de multa diária em R$ 1.000,00 até o limite de 20 

dias-multa, aplicada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça e 

também por litigância de má-fé, e ordenada a exibição do contrato e da 

planilha de evolução do débito. No documento Id. 13072278 foi certificado 

o decurso do prazo sem cumprimento pelo réu. A autora, ao seu turno, 

manifestou-se no Id. 13173447, acostando na oportunidade as 

consignações judiciais quanto as parcelas que venceram no curso da 

ação. É o relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em exame 

dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 355, I, do 

CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Pretende a autora, por meio 

desta ação, o recebimento de indenização por danos materiais e morais 

decorrentes da má-prestação de serviços pela instituição financeira, que 

se manteve inerte ao seu pedido de encerramento da conta corrente 

mantida por seu esposo, já falecido, bem assim a emissão de boleto 

bancário para o pagamento das prestações assumidas em contrato de 

financiamento de automóvel (operação n. 364308969) vinculado à aludida 

conta. Mister se faz destacar que em tutela de urgência (decisão Id. 

9527738) foram deferidos os pedidos formulados, sendo fixado ao réu o 

prazo de 05 dias após o recebimento da citação/intimação, proceder ao 

cancelamento da conta corrente, bem assim emitir os boletos bancários 

inerentes ao contrato de financiamento em tela. Tem-se que em 

contestação o réu não refutou a matéria fática exposta pela autora na 

exordial, limitando-se a alegar a sua ilegitimidade de parte, sem qualquer 

prova alusiva ao ponto, bem assim rebateu, de forma genérica, o instituto 

da responsabilidade civil. Da documentação coligida aos autos, é possível 

verificar que a autora comprovou, por meio do “Cronograma da Operação” 

Id. 5907373, a existência do contrato denominado “BB CRÉDITO EMPRESA 

– VEÍCULOS” de n.º 364308969, em parcelas com valores decrescentes, 

com o vencimento da primeira aos 21/12/2015 e da última aos 15/12/2018. 

Considerando ao inteiro teor do contrato, tem-se que na decisão Id. 

11989237 foi determinado ao réu a sua exibição, bem assim a planilha de 

valores cobrados e pagos, todavia o requerido quedou-se inerte quanto 

ao ponto. No que tange ao dano material, consubstanciado na diferença 

de R$ 1.845,82 que afirma a autora ter sido cobrada a maior sobre a cada 

parcela, por não conferir com o cronograma da operação em que as 

prestações decrescem a cada mês, há de se ter em vista que o Banco, ao 

não apresentar o contrato, tampouco refutar a arguição contida na 

exordial, prevalece o disposto no cronograma Id. 5907373, motivo pelo 

qual, ante o descumprimento da medida liminar, correta a postura adotada 

pela autora ao consignar em juízo os valores relacionados a tais 

mensalidades, demonstrando a sua boa-fé em adimplir o débito. 

Concernente ao pedido de encerramento da conta corrente, há de se 

destacar que, consoante o disposto na Resolução BACEN n. 2.025, 

encontra-se regulamentado, relativo ao encerramento de conta por 

qualquer das partes, que: “Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer 

ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do 

contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das 

partes, devendo ser incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições 

mínimas: I - comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o 

contrato; II - prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão 

do contrato; III - devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque 

em poder do correntista, ou de apresentação de declaração, por esse 

último, de que as inutilizou; IV - manutenção de fundos suficientes, por 

parte do correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com 

a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais; V - 

expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a 

utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta 

de depósitos à vista. Parágrafo 1º A instituição financeira deve manter 

registro da ocorrência relativa ao encerramento da conta de depósitos à 

vista. Parágrafo 2º O pedido de encerramento de conta de depósitos deve 

ser acatado mesmo na hipótese de existência de cheques sustados, 

revogados ou cancelados por qualquer causa, os quais, se apresentados 

dentro do prazo de prescrição, deverão ser devolvidos pelos respectivos 

motivos, mesmo após o encerramento da conta, não eximindo o emitente 

de suas obrigações legais.” Considerando que no caso dos autos a 

instituição financeira foi intimada da liminar concedida e, além de não 

cumpri-la, não se manifestou a respeito, mister se faz a confirmação da 

ordem e, de conseguinte, a declaração de abusividade na cobrança de 

taxa de manutenção de conta, desde o ajuizamento da ação, com a 

restituição de todos os valores pagos. Há de se ter em vista que, 

conforme o disposto na decisão Id. 11989237: “[...] No mais, do cotejo dos 

autos, observo que na decisão interlocutória Id. 9527738 foi concedida a 

tutela de urgência pleiteada na peça vestibular, para que no prazo de 05 

dias da citação/intimação, “proceda ao cancelamento definitivo da conta 

corrente do falecido Norberto Paes da Silva, bem como emita todos os 

boletos bancários referentes ao contrato de financiamento n° 364308969 

firmado entre as partes, de acordo com os valores constantes no 

cronograma de operação.” Mister se faz destacar que na audiência 

realizada neste caderno processual aos 25/10/2017 foi firmado que “o 

comportamento reiterado do Banco do Brasil ao não cumprir os ditames do 

art. 334, bem como a liminar por este júizo determinada, resultará na 

aplicação do disposto no art. 77 inciso IV, CPC, assim como litigância de 

má-fé, além de outras medidas que se fizerem necessárias para que a 

Instituição Financeira tenha respeito à justiça brasileira”. Das aludidas 

decisões não foi interposto recurso pela instituição financeira, tampouco o 

seu cumprimento, como bem anunciado pela autora na impugnação Id. 

10996913, motivando a determinação Id. 11989237: “Deste modo, 

determino ao réu, no prazo de 15 dias da publicação desta decisão, que 

exiba em juízo a comprovação de cumprimento da decisão interlocutória, 

competindo-lhe inclusive expedir os boletos inerentes às prestações já 

vencidas sem acréscimo de qualquer encargo moratório, o mesmo se 

falando quanto à conta corrente do falecido, na qual não deve ser 

cobrado nenhum encargo pretérito, tudo sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 até o limite de 20 dias-multa. Da mesma sorte, por olvidar da 

ordem judicial, bem assim do firmado em audiência, confirmo nesta 

oportunidade a multa disposta no art. 77, IV, e §§ 2º e 3º do CPC, em 10% 

do valor atualizado da causa, a ser recolhida quando do trânsito em 

julgado desta ação, em favor do Estado, bem como, a litigância de má-fé, 

nos moldes do artigo 80, IV e V do mesmo Códex, com multa de 5%. E 

honorários no mesmo percentual, do valor da causa, nada impedindo a 

incidências de novas sanções, no caso de continuidade do mesmo modus 

operandi. No mais, muito embora seja posicionamento do juízo que a 
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exibição do contrato é dever da parte autora, quando do pedido de revisão 

de cláusulas contratuais, levando-se em conta que, no caso dos autos, 

trata-se de pacto entabulado por terceiro, já falecido, aliada à inversão do 

ônus da prova, determino ao réu a exibição do contrato de financiamento 

n. 364308969, bem assim da planilha de valores cobrados e pagos, tudo 

no prazo de 15 dias.” Desta sorte, revela-se manifesta a caracterização 

de dano moral à parte autora e 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 lhes 

presta. Assim o disposto no art. 14 do CDC: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Sendo assim, os requisitos para 

a configuração da responsabilidade são a falha na prestação do serviço, 

ao se ver imiscuída de seus direitos, como representante legal do Espólio 

de seu falecido marido, de prosseguir com o contrato de financiamento de 

automóvel, bem assim de movimentar a respectiva conta bancária e, ainda, 

ter descumprida a expressa ordem judicial. resta evidenciado que o ato em 

exame caracteriza dano in re ipsa, o qual se presume, prescindindo de 

prova quanto ao prejuízo concreto, notadamente por ser notório os 

funestos dissabores advindos de tal ato, capaz de abalar a estrutura 

psíquica e emocional do homem médio. Sobre o conceito, Carlos Roberto 

Gonçalves leciona que: "o dano moral direto consiste na lesão a um 

interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade (como a vida, a 

integridade corporal, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os 

sentimentos afetivos, a própria imagem). O dano moral indireto consiste na 

lesão a um interesse tendente à satisfação ou gozo de bens jurídicos 

patrimoniais, que produz um menoscabo a um bem extrapatrimonial, ou 

melhor, é aquele que prova prejuízo a qualquer interesse não patrimonial, 

devido a uma lesão a um bem patrimonial da vítima. Deriva, portanto, do 

fato lesivo a um interesse patrimonial". (Carlos Roberto Gonçalves. 

Responsabilidade civil. 8ª ed. rev. de acordo com o novo código civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 549 No ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho 

tem-se, igualmente, a compreensão da desnecessidade de prova, quando 

se trata de dano moral puro (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 

2ª tiragem, 2004, p. 100): “...por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova 

do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados 

para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até 

impossível exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação 

através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como 

demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios 

probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Nesse 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 

está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em 

outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do 

próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está 

demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma 

presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência 

comum”. Posto isso, inequívoca a caracterização da responsabilidade civil, 

fixando ao réu o dever reparatório, diante de o nexo causal entre o dano 

in re ipsa e o ato praticado, que ultrapassou o “mero aborrecimento”. 

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 auferição do montante da 

indenização por arbitramento. Assim, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, 

compõe indenização razoável e satisfatória ao dano provocado. Já no que 

tange ao pagamento em dobro do que foi cobrado indevidamente, há de se 

ter em vista que, conforme o posicionamento sedimentado pelo STJ, não 

basta a mera cobrança indevida, mas sim há de se comprovar a má-fé da 

parte contrária, bem assim o efetivo pagamento a maior. Nesse sentido, é 

a orientação deste insigne Tribunal, conforme a tese esposada pelo Des. 

Orlando de Almeida Perri, no Recurso de Apelação Cível Nº 31439/2010: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA 

IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO AUTOR COMO LITIGANTE DE MÁ FÉ 

E À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO – INSURGÊNCIA 

LIMITADA A ESSA RESTITUIÇÃO – RECURSO PROVIDO. A penalidade 

prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor tem como pressupostos tanto a cobrança quanto o 

pagamento indevidos, conforme ensinam a doutrina e a jurisprudência. 

Assim, deve ser afastada no caso concreto, eis que não verificado o 

pagamento indevido.” Neste voto, fundamenta o relator que, para a 

aplicação da penalidade disposta no art. 42, parágrafo único, do CDC, 

dispositivo mais abrangente que o art. 940 do CC, há de ter ocorrido o 

efetivo pagamento em excesso, senão vejamos o disposto no relatório: 

“Comentando esse dispositivo, James Eduardo Oliveira ensina que ‘a 

punição imposta pelo art. 42, parágrafo único, da Lei Protecionista, tem 

como premissas a irregularidade da cobrança e o pagamento indevido 

realizado pelo consumidor, ressaltando, adiante, que a norma traduz 

punição que tem como premissas a irregularidade da cobrança e a 

concretude do pagamento indevido, o que significa que sem que tenha 

havido pagamento de dívida inexistente ou pagamento superior ao 

quantum devido, deixa de existir o substrato fático explicitamente 

contemplado na norma de regência’ (Código de Defesa do Consumidor: 

anotado e comentado: doutrina e jurisprudência. 4ª edição. São Paulo: 

Editora Atlas, 2009. Página 462).” Também nessa vertente, a orientação do 

STJ: “DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A jurisprudência das Turmas que 

compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição 

em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, 

pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do 

credor. 2.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1199273/SP, 

Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA) “PROCESSUAL CIVIL E 

DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO 

AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ. CIRCUNSTÂNCIA NÃO 

RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESCABIMENTO. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO 

ADMITIDA SOMENTE PARA CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DA 

VIGÊNCIA DA LEI 9.286/96. [...] 3. A repetição em dobro do indébito 

pressupõe o pagamento indevido e a má-fé do credor. Não comprovada 

essa conduta nas instâncias ordinárias, a repetição deve ser simples. [...]” 

(EDcl no REsp 1093802/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

QUARTA TURMA). Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por MARIA LUCINDA DA 

SILVA, como REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DE NORBERTO PAES DA 

SILVA 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. 

240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do 

arbitramento (Súmula 362/STJ); à indenização por danos materiais em R$ 

1.845,82, e também quanto a cobrança da taxa de manutenção de conta, 

desde o ajuizamento da ação, com a restituição em dobro de tais valores 

pagos, corrigido com juros de mora computado da citação e correção 

monetária de cada pagamento; confirmo em sentença a tutela de urgência, 

e em decorrência do descumprimento da decisão quanto aos boletos, 

autorizo a continuidade dos depósitos judiciais das mensalidades até o 

término do contrato (15/12/2018) e, ainda, confirmo a determinação Id. 

11989237, quanto a efetiva incidência da multa diária de R$ 1.000,00 até o 

limite de 20 dias-multa, da multa disposta no art. 77, IV, e §§ 2º e 3º do 

CPC, em 10% do valor atualizado da causa em favor do Estado, e da 

litigância de má-fé, nos moldes do artigo 80, IV e V do mesmo Códex, com 

multa e honorários advocatícios em 5% do valor da causa. Condeno o réu 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 15% do valor atualizado de toda a condenação. Transitada em julgado, 

sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de junho de 2.018. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019077-13.2016.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019077-13.2016.8.11.0041. AUTOR: DIVINA LINA DE BRITTO 

RÉU: BANCO BMG Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR ajuizada por DIVINA LINA DE BRITTO em 

face de BANCO BMG CONSIGNADO, todos qualificados nos autos em 

referência, relatando a autora que firmaram as partes contratos que, 

embora com nomenclaturas diferentes, acreditava se tratarem de 

empréstimo consignado comum, não lhe sendo esclarecida a dinâmica do 

pacto de cartão de crédito, o que torna a dívida impagável, além de ser 

cobrada por diversos contratos de empréstimo consignado que alega não 

terem sido contratados. Pretende a revisão contratual, mediante a 

aplicação das normas consumeristas, objetivando: - a nulidade do contrato 

de cartão de crédito consignado; - em antecipação de urgência, a 

abstenção dos descontos em sua folha de pagamento; - a inversão do 

ônus da prova; - a concessão das benesses da assistência judiciária; - a 

declaração da responsabilidade objetiva, com o recebimento de 

indenização por danos morais; - a declaração de inexistência do débito e a 

repetição do indébito; - aplicação da taxa de juros de 1,28% ao mês, sem 

capitalização; - a condenação da parte adversa ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 

49.799,09 e acostou os documentos Id. 3328108 a 3328677. Na decisão 

Id. 3663302 foi concedida a assistência judiciária e facultada a emenda da 

inicial, no que tange ao pedido de exibição de documentos sem prévio 

requerimento administrativo, bem como para quantificar o valor 

incontroverso, motivo pelo qual na emenda Id. 4621027 a requerente 

apresentou três números de protocolo de atendimento eletrônico, sem 

êxito na entrega dos instrumentos contratuais, asseverando quanto aos 

valores incontroversos como sendo de R$ 1.557,47 no que tange ao 

cartão e de R$ 1.111,50 quanto ao consignado. Na decisão Id. 8786373 

foram indeferidos os pedidos formulados em tutela antecipada e fixada a 

inversão do ônus da prova, com a ordem de exibição dos contratos em 

vigor com parcelas de R$ 54,56, R$ 70,66, R$ 59,19, R$ 67,32, R$ 312,36 

e R$ 101,85, sob pena de considerá-los não contratados. O réu foi citado 

(Id. 10416126) e em contestação Id. 11636170 aventou o decurso do 

prazo decadencial ou prescricional No mérito, relata que em decorrência 

do contrato de cartão de crédito n. 1606413 a autora recebeu o cartão n. 

final 7022, no qual esta efetuou os saques nos valores de R$ 601,10, R$ 

1.111,50 e R$ 956,37, além de constantemente efetuar compras no 

mercado. Discorre sobre o modo de operação dos contratos de cartão de 

crédito consignado, a regularidade dos seus termos, sem ensejo na 

pretensão de modificar o que foi contratado, restando ausente o dano 

moral, não se falando em repetição do indébito ou em inversão do ônus da 

prova. Ao final, pleiteia pela improcedência da ação, condenando a parte 

adversa aos ônus decorrentes da sucumbência. Audiência realizada (Id. 

11693813), ausente a autora, sendo na oportunidade aplicada a esta a 

multa de 2% do valor da causa em favor do Estado, e determinada sua 

intimação para impugnar a contestação. Na petição Id. 11712557, 

limitou-se a autora a pleitear pela revogação da multa aplicada em 

audiência. 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 pelo réu, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, 

passo ao julgamento antecipado da lide. DA PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA 

Prefacialmente, no que tange à prejudicial de mérito aventada pelo réu, 

faço constar, quanto ao prazo prescricional, que considerando o fato de 

que o próprio requerido alegou que a relação entre as partes está 

consolidada por meio do contrato de cartão de crédito, ou seja, de trato 

sucessivo, já que até hoje lança mensalmente na folha de pagamento da 

autora a fatura mínima calculada pelo Banco, não há como acolher a tese 

de início do cômputo da prescrição da data de sua assinatura, já que está 

sedimentado o entendimento de que, em ações de revisão contratual, o 

marco inicial se conta do vencimento da última parcela. Da mesma sorte, 

quanto aos demais contratos de empréstimo consignado também 

discutidos nesta ação, há de se considerar que, ainda que não tenha o 

réu coligido aos autos as suas cópias, resta evidenciado por meio da 

planilha emitida pela empresa CONSIGNUM (Id. 3328236) terem sido estes 

firmados de 28/05/2010 a 26/06/2014, sendo apenas o primeiro em 72 

parcelas e os demais em 84 parcelas. Sendo decenal a prescrição 

disposta no art. 205 do CC, e não trienal, como aduzido pela parte ré, este 

não teria se esvaído. Nessa vertente: “APELAÇÃO CIVEL - REVISÃO 

CONTRATUAL - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - PRAZO DECENAL - 

SERVIÇOS DE TERCEIROS - CELEBRAÇÃO ANTERIOR A RESOLUÇÃO Nº 

3.954-CMN, DE 24/02/2011 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS - NECESSIDADE - REGISTRO DO CONTRATO E GRAVAME - 

NÃO PREVISTA NA TABELA I DA RESOLUÇÃO CMV 3.919/2010 - 

ABUSIVIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. "Conforme entendimento 

assente deste Tribunal, o prazo prescricional para as ações revisionais de 

contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de 

cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias 

pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou 

decenal (na vigência do novo Código Civil) pois fundadas em direito 

pessoal." (AgRg no AREsp 763465/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 

Terceira Turma do STJ, j. 17/11/2015, DJe 27/11/2015). [...] - Recurso não 

provido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0079.13.079968-1/001, Relator(a): 

Des.(a) Veiga de Oliveira , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2016, 

publicação da súmula em 07/10/2016). Demais disso, cumpre esclarecer, 

quanto ao prazo decadencial, que o objeto da prestação de serviço não 

se confunde com os encargos cobrados, não se aplicando, portanto, o 

prazo decadencial anunciado pelo réu, e sim o prazo prescricional relativo 

às ações pessoais. Posto isso, REJEITO a prejudicial de mérito aventada. 

DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Com relação aos 

contratos que são objeto desta ação, mister se faz destacar que na peça 

vestibular – Id. 3327946 – Pág. 7 e 8, a autora alegou que, dos extratos 

emitidos pela empresa “Consignum”, consta a informação dos seguintes 

descontos: - R$ 33,73 em 72 parcelas, com término em 06.2016; - R$ 

54,56 em 84 parcelas, com término em 06.2020; - R$ 70,66 em 84 

parcelas, com término em 10.2020; - R$ 59,19 em 84 parcelas, com 

término em 10.2020; - R$ 67,32 em 84 parcelas, com término em 04.2021; - 

R$ 312,36 em 84 parcelas, com término em 07.2021; - R$ 101,85 em 84 

parcelas, com término em 07.2021; Na decisão interlocutória Id. 8786373 

foram indeferidos os pedidos formulados em tutela antecipada, concedida 

a assistência judiciária e fixada a inversão do ônus da prova, com a ordem 

de exibição dos contratos em comento, nos seguintes termos (Id. 8786383 

– Pág. 2): “determino ao réu, no prazo da contestação, exibir os 06 

contratos de consignação atualmente em vigor, com parcelas de R$ 54,56, 

R$ 70,66, R$ 59,19, R$ 67,32, R$ 312,36 e R$ 101,85, SOB PENA DE 

CONSIDERA-LOS NÃO CONTRATADOS, CABENDO AO RÉU, COMO 

CONSEQUÊNCIA, PROCEDER A BAIXA DAS CONSIGNAÇÕES QUANTO A 

CADA CONTRATO NÃO EXIBIDO”. No entanto, em contestação, além de 

não exibir os aludidos contratos, o requerido não refutou a assertiva da 

autora, constante na peça vestibular, de que não firmou todos esses 

contratos objeto de desconto mensal, mas apenas três consignados e 

dois empréstimos na forma de cartão de crédito. Percebe-se da resposta 

do réu que este se limitou a se manifestar quanto ao contrato de cartão de 

crédito consignado, não havendo nenhuma menção aos demais contratos, 

de empréstimo consignado, que também são objeto de discussão neste 

caderno processual. Demais disso, olvidou a expressa ordem judicial de 

exibição dos aludidos pactos, como também a consequência de tal ato, e 

sequer interpôs recurso da decisão em tela, que deve portanto 

prevalecer. Com efeito, a sanção processual específica prevista pela não 

apresentação dos documentos determinados é aquela contida no artigo 

359, do CPC, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos que, por 

meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar, nos casos em 

que a parte requerida não efetuar a exibição. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

PRELIMINAR DE REVELIA - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR DE NÃO 

APRESENTAÇÃO DO CONTRATO - MATÉRIA ADUZIDA QUE SE 

CONFUNDE COM O MÉRITO - AUSÊNCIA DE CONTRATO - EFEITOS DO 

ART. 359, CPC - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE - TAXAS, 

TARIFAS E ENCARGOS INCIDENTES DO CONTRATO - PEDIDO GENÉRICO - 

SERVIÇOS DE TERCEIROS E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - 
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INOVAÇÃO RECURSAL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FORMA SIMPLES. 

Sendo tempestiva a contestação, não há revelia a ser decretada. Não se 

conhece da preliminar em apelação de não apresentação do contrato 

quando a matéria nela suscitada confundir-se com o mérito. A sanção 

processual específica prevista pela não apresentação dos documentos 

determinados é aquela contida no artigo 359, do CPC, qual seja, a 

presunção de veracidade dos fatos que, por meio do documento ou da 

coisa, a parte pretendia provar, nos casos em que a parte requerida não 

efetuar a exibição. Sabe-se que, desde que pactuada, é lícita a 

capitalização de juros nos contratos de financiamento celebrados a partir 

de 31.03.2000 (MP 1.963-17 e MP nº 2.170-36). A parte apelante traz em 

seu recurso matérias que não são objetos do pedido inicial, bem como não 

foram discutidas e analisadas na primeira instância, fato que configura 

inovação recursal e impede a análise de tais matérias. Não havendo a 

constatação de má-fé por parte da instituição financeira, a devolução dos 

valores indevidamente cobrados deve ser feita de forma simples.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0035.12.010397-9/001, Relator(a): Des.(a) Alberto 

Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2016, publicação da 

súmula em 07/10/2016) De conseguinte, declaro a revelia da parte ré no 

que concerne aos contratos de crédito consignado e, diante de a inversão 

do ônus da prova, sem a observância pelo réu, acolho a alegação fática 

posta na exordial, qual seja, a de que a autora não firmou todos os 

instrumentos contratuais consignatórios, tornando definitiva a liminar 

quanto ao ponto, cabendo ao réu a consequência ali determinada, qual 

seja, a de baixa das consignações quanto a cada um dos contratos não 

exibidos. No entanto, faço a ressalva de que a autora anunciou como 

incontroverso, na emenda Id. 4621027, as contratações que somam o 

valor de R$ 1.111,50, cabendo o abatimento da quantia incontroversa dos 

demais valores pagos que devem ser ressarcidos. Para fins de liquidação 

de sentença, determino que a restituição se dê mediante o abatimento dos 

contratos que somaria o importe incontroverso de R$ 1.111,50, tendo 

como parâmetro a data da primeira contratação disposta no documento Id. 

3328236 – Pág. 1 como sendo aos 28/05/2010 e no prazo de 72 meses, 

calculados com a taxa de juros pela taxa média de mercado, na forma da 

Súmula/STJ 530, sem capitalização, em decorrência da ausência de prova 

de sua contratação. Todavia, faço constar que, a despeito do 

requerimento de repetição do indébito, para a condenação ao pagamento 

da devolução em dobro do que foi pago a maior faz-se necessário a 

demonstração da má-fé da parte, o que não se vislumbra no caso em 

comento. Isso porque, em que pese a desídia da instituição financeira ao 

não exibir os contratos, tenho que tal fato não caracteriza a sua má-fé, 

mas sim a falha em sua manifestação, fato que acarretou, como 

consequência, no dever reparatório, mais grave que as penalidades por 

litigância de má-fé por si só. Nesse sentido, a orientação firmada pelo STJ: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO 

BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência 

desta Corte é firme no sentido de que a devolução em dobro dos valores 

pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé 

do credor. 2. Em caso de sucumbência recíproca, impõe-se a 

compensação dos honorários advocatícios e custas processuais, na 

proporção em que vencidas as partes (CPC, art. 21). 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento”. (AgRg no REsp 1373282/PR, Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 

04/04/2014). Posto isso, indefiro o pedido de devolução em dobro, 

devendo a restituição se dar de forma simples. DO CONTRATO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO Afirma a autora que não teve o esclarecimento 

necessário quanto ao contrato de cartão de crédito, acreditando tratar-se 

de pacto de empréstimo consignado comum, pugnando por sua nulidade. 

Destaco que, apesar de a requerente afirmar ter feito apenas dois saques 

quanto a aludida modalidade, ambas as partes apresentaram provas de se 

tratarem de três saques, o primeiro no valor de R$ 1.111,50, na data da 

contratação (Id. 3328164 - Pág. 2 pela autora e Id. 11636262 pelo réu), o 

terceiro no valor de R$ 956,37 aos 24/02/2014 (Id. 3328196 – Pág. 1 pela 

autora e Id. 11636282 pelo réu) e o segundo no valor de R$ 601,10 aos 

04/09/2013 (Id. 3328179 – Pág. 1 pela autora e Id. 11636241 pelo réu). E, a 

despeito da tese firmada pela autora, de que nunca soube se tratar de 

cartão de crédito, a ampla prova coligida pelo réu demonstra o contrário. 

Isso porque, com a contestação, o requerido apresentou todas as faturas 

do período contratual, nas quais se denota que a autora efetuou diversas 

compras no comércio local, além de efetuar vários saques de baixo valor 

no Banco do Brasil S/A (Id. 11636202 a Id. 11636345). Ainda que 

hodiernamente existam diversas ações discutindo a regularidade de tal 

modalidade contratual, no caso dos autos não resta caracterizado nos 

autos a má-fé da instituição financeira, já que, ao utilizar de forma contínua 

o seu cartão de crédito na praça, a autora demonstrou, de forma 

inequívoca, o seu conhecimento de efetivamente se tratar de cartão de 

crédito, de modo a descaracterizar a sua tese de nulidade. Mister se 

ressalvar que, sobre os documentos coligidos aos autos pelo réu com a 

contestação, a autora não se manifestou, anuindo pois aos seus termos. 

Como consequência da improcedência do pedido de nulidade e/ou 

descaracterização de tal pacto, não há ensejo à pretensão de indenização 

por danos morais, posto que não restam nos autos caracterizados os 

pressupostos da responsabilidade civil, ou mesmo de má-fé da parte 

adversa, já que não lhe compete atribuir à instituição financeira a falta de 

pagamento da integralidade das faturas mensais, quanto aos gastos por 

ela efetivados. DOS JUROS E SUA CAPITALIZAÇÃO No que tange ao 

requerimento firmado na inicial, de aplicação de juros de 1,28% ao mês, 

sem capitalização (Id. 3327946 – Pág. 20), tenho que não há como ser 

apreciado tal pedido, posto que sem a correspondente causa de pedir, ou 

tampouco especificação de qual seria o excesso cometido, já que 

formulado de forma genérica, sem a devida fundamentação. Cumpre 

ressalvar que, conforme o disposto no art. 295, parágrafo único, inciso II, 

do CPC/73 (art. 330, § 1º, inciso III do NCPC), a peça inaugural deverá ser 

considerada inepta quando "da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão", isso porque o nosso ordenamento adota a 

teoria da substanciação da causa de pedir, exigindo que a parte autora, 

na exordial, decline os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, senão 

vejamos a lição de Humberto Theodoro Júnior a respeito: "Quando o 

Código exige a descrição do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido, 

torna evidente a adoção do princípio da substanciação da causa de pedir, 

que se contrapõe ao princípio da individuação. (...) Para a substanciação, 

adotada por nossa lei processual civil, o exercício do direito de ação deve 

se fazer à base de uma causa petendi que compreenda o fato ou o 

complexo de fatos de onde se extraiu a conclusão a que chegou o pedido 

formulado na petição inicial. A descrição do fato gerador do direito 

subjetivo passa, então, ao primeiro plano, como requisito que, 

indispensavelmente, tem de ser identificado desde logo." (in, Curso de 

Direito Processual Civil, V. I, 41ª ed., p. 326). Sob esse prisma, extrai-se 

que a autora, ao deduzir em juízo a sua pretensão, deve indicar, além do 

direito subjetivo que pretende exercitar, também a sua origem e a 

vinculação lógica destes com o pedido formulado, para permitir à parte 

contrária a compreensão da demanda e a possibilidade do exercício pleno 

do direito de defesa. Assim o entendimento sedimentado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. CONSÓRCIO. BENS MÓVEIS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. 

REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS ABUSIVOS. 

NORMALIDADE DO CONTRATO.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. 

ADMINISTRADORAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS 

MODIFICATIVOS.INTIMAÇÃO. PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO.1. Não se admite a revisão de ofício de cláusulas contratuais 

consideradas abusivas em contratos sujeitos às normas de defesa do 

consumidor. Precedentes de ambas as turmas da 2ª Seção deste Tribunal. 

2. Os encargos qualificados como abusivos e que afastam a mora do 

devedor são aqueles que incidem na fase de normalidade do contrato e 

não os que decorrem da inadimplência do devedor. 3. As administradoras 

de consórcio podem estabelecer o valor da taxa de administração de 

consórcios, segundo critérios de livre concorrência de mercado (art. 33, 

da Lei 8.177/91 e Circular 2.766/97). Precedentes da 2ª Seção. 4. A 

ausência de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões a 

embargos de declaração aos quais foi atribuído efeito modificativo 

mediante decisão singular do relator, no caso, não representa prejuízo 

algum para o ora agravante, diante da possibilidade de interposição de 

agravo regimental, dando ensejo para a reconsideração pelo relator ou 

submissão da matéria à Turma. 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1100270/RS, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 

13/10/2011)” Cumpre esclarecer que esse posicionamento foi consolidado 

por meio de a Súmula n. 381/STJ, que determina que “nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das 

cláusulas”, pois deve a matéria que pretende a autora seja declarada nula 

ser devidamente esclarecida na inicial, para o exame do Judiciário, sob 

pena de ofensa ao princípio da liberdade contratual, de modo que não 

conheço de tal pleito. DA MULTA DO ART. 334, § 8º Por fim, destaco que a 
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autora, não obstante devidamente intimada da audiência designada, não 

compareceu em juízo na data aprazada, sendo motivando a fixação da 

multa de 2% do valor da causa, devidamente atualizada, a ser revertida 

em favor do Estado. Ao tratar da audiência de conciliação ou mediação, 

dispõe o art. 334 do CPC: “Art. 334. Se a petição inicial preencher os 

requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, 

o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. § 1o O conciliador ou mediador, 

onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de 

mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições 

da lei de organização judiciária. § 2o Poderá haver mais de uma sessão 

destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 (dois) 

meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias 

à composição das partes. § 3o A intimação do autor para a audiência será 

feita na pessoa de seu advogado. § 4o A audiência não será realizada: I - 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual; II - quando não se admitir a autocomposição. § 5o 

O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na 

autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. § 6o Havendo 

litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes. § 7o A audiência de conciliação 

ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei. § 

8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. § 9o As partes devem estar acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos. § 10. A parte poderá constituir representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. § 

11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por 

sentença. § 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação 

será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) 

minutos entre o início de uma e o início da seguinte.” Da literalidade de seu 

dispositivo, extrai-se que o novo Código de Processo Civil compeliu as 

partes ao comparecimento da audiência, posto que o ato não se realiza 

apenas no caso de manifestação expressa de ambas as partes, o que 

não ocorreu no feito em tela, já que a autora, parte ausente, não 

apresentou pedido expresso para não realização. Isso porque, na forma 

disposta, o hodierno CPC optou por tornar a audiência de mediação ou 

conciliação quase obrigatória. Só não será realizada se o direito em 

debate não admitir autocomposição, ou se ambas as partes, 

expressamente, declinarem desinteresse (art. 334, § 4º, CPC). O Novo 

CPC impôs a multa supramencionada posto que a base do Digesto 

Processual é a conciliação, lançando o legislador mão de uma nova 

sistemática, na qual a esta (conciliação) passou a ser um ato primordial 

para o início da lide, criando inclusive diversas figuras para esse 

desiderato - conciliador, mediador ou o próprio juiz, dando relevância à 

justiça e aos partícipes, considerados colaboradores de um mesmo 

interesse, qual seja, a rápida solução da lide pela composição. Essa 

alteração visa à simplificação dos processos, com uma possível resolução 

mais célere dos conflitos, com o equilíbrio entre as partes, que poderão 

chegar a um consenso logo no início da demanda judicial. Com relação à 

multa, tenho que esta possui o intuito de evitar o esvaziamento da 

audiência como instituto e, ao mesmo tempo, punir a parte que ignora a 

designação do ato processual e a mobilização de todo um aparato visando 

à composição das partes, que podem se fazer representar por pessoa 

com poderes para transigir (artigo 334, § 10, CPC). Ademais, vislumbra-se 

que a multa não confere lucro à parte adversa, por ser o Estado e/ou 

União o seu destinatário, que coloca à disposição das partes a estrutura 

do Judiciário, somado a outros instrumentos de resolução do conflito, cuja 

falta de interesse não requerida por ambas é mantido o ato e a ausência, 

desrespeito à dignidade da justiça, passível de multa. Portanto, no 

entender deste magistrado, a ausência das partes em audiência resulta 

em ato atentatório a dignidade da justiça, o que somente será afastado, 

COMO BEM ENUMERADO PELO LEGISLADOR, com manifestação 

expressa de ambas as partes em contrário à sua ocorrência, não sendo 

crível que venha valer-se somente de sua negativa como base para 

descumprimento da norma legal. Destaco que, a despeito da tese 

aventada na petição Id. 11712557 de que não teria sido regular a sua 

intimação, tem-se que esta se dá por meio de publicação na imprensa 

oficial que, no caso dos autos, ocorreu aos 02/10/2017. Por fim, consigno 

que, na forma do § 4º do art. 98 do CPC, “A concessão de gratuidade não 

afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais 

que lhe sejam impostas”. Feitas essas considerações, confirmo em 

sentença a multa imposta em audiência (Id. 11693813). Pelo exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos formulados por DIVINA LINA DE BRITTO em face de BANCO 

BMG CONSIGNADO, para determinar a restituição de forma simples, à 

parte autora, de todos os demais valores descontados em sua folha de 

pagamento quanto aos contratos com parcelas de R$ 54,56, R$ 70,66, R$ 

59,19, R$ 67,32, R$ 312,36 e R$ 101,85, que ultrapassem a contratação 

incontroversa na soma de R$ 1.111,50, tudo a ser apurado em liquidação 

de sentença, considerando o abatimento de R$ 1.111,50, tendo como 

parâmetro a data da contratação aos 28/05/2010 e no prazo de 72 meses, 

calculados com a taxa de juros pela taxa média de mercado, sem 

capitalização, tudo corrigido com juros de mora de 1% ao mês, 

computados da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada 

contratação/pagamento, com a confirmação da multa aplicada à autora em 

audiência. Ao se ter em vista a sucumbência recíproca, determino o 

rateamento das custas processuais e condeno cada parte ao pagamento 

de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do 

valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, o que faço com 

amparo legal no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC, contudo suspendo-a pelo 

prazo de cinco anos quanto a autora, em razão da concessão das 

benesses da assistência judiciária. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. 

Cuiabá, 20 de junho 2018 Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022264-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVA MOURA ALVES ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE CARVALHO FERREIRA FORMIGA OAB - MT0021666A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022264-29.2016.8.11.0041. AUTOR: NIVA MOURA ALVES 

ROCHA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. No ID: 

11433296 o exequente foi intimado para se manifestar acerca do 

cumprimento do acordo, sob pena de ser tido como quitado, pleiteando por 

dilação de prazo no ID: 11682830, deixando de se manifestar (certidão – 

id: 13166907). Desta feita, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação 

Revisional, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações 

e baixas devidas. P.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de junho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022264-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVA MOURA ALVES ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE CARVALHO FERREIRA FORMIGA OAB - MT0021666A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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Processo: 1022264-29.2016.8.11.0041. AUTOR: NIVA MOURA ALVES 

ROCHA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. No ID: 

11433296 o exequente foi intimado para se manifestar acerca do 

cumprimento do acordo, sob pena de ser tido como quitado, pleiteando por 

dilação de prazo no ID: 11682830, deixando de se manifestar (certidão – 

id: 13166907). Desta feita, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação 

Revisional, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações 

e baixas devidas. P.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de junho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018455-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018455-31.2016.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

MANOEL GONCALVES DE QUEIROZ Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 911/69 ajuizada por ITAU UNIBANCO 

VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de 

MANOEL GONCALVES DE QUEIROZ, ambos qualificados nos autos em 

referência. Da análise da exordial, verificou-se algumas irregularidades 

que não permitiam o deferimento da liminar de busca e apreensão, quais 

sejam, ausência do comprovante de recolhimento das custas iniciais, 

sanado no ID 4280683, ausência de comprovação da mora da devedora, 

haja vista que a correspondência cartorária foi enviada para o endereço 

Avenida Vicente Lovalho, 86 C Cristina, cep: 33110-000, Santa Luzia – 

MG, contudo, este endereço não consta no contrato (ID. 3283107 e 

3283109), e sim, Rua Sete, Qd. 7, nº 9, Jardim Tamarati, cep: 78056-334, 

Cuiabá-MT.. No ID 9381749, o autor manifesta-se alegando ter sido o AR 

enviado a endereço contido no banco de dados da Instituição Financeira, 

fornecido pelo próprio devedor, entretanto tal fato não se comprovou visto 

que a notificação enviada ao referido endereço se quer for direcionada ao 

polo passivo desta ação. Na mesma oportunidade, o Banco comprova o 

envio da notificação cartorária ao endereço constante no contrato, o qual 

foi devolvido sem seu efetivo recebimento. No ID: 10493571 o Banco foi 

intimado para comprovar a constituição em mora do devedor, sob pena de 

extinção e cumprido, foi apreciada a liminar, no entanto, persiste a 

ausência de pressuposto de continuidade da ação, apesar das 

oportunidades de regularização. É o relatório. Decido. Mister salientar que, 

ante a não localização da requerida, no endereço do contrato, restaria a 

parte o protesto, no entanto, em seu lugar apresentou AR encaminhado a 

pessoa diversa do feito em análise, não sendo o caso de concessão de 

novo prazo, já que foi-lhe oportunizada a regularização de documento 

indispensável, para o tramitar da ação em comento. Não sendo localizada 

a parte e esgotado os meios, o protesto do título é documento hábil a 

caracterizar o descumprimento pelo devedor, dotado de credibilidade e fé 

pública, de acordo com o artigo 1º da lei 9.492/97: “(…) Protesto é o ato 

formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de 

obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida”. Nesse 

sentido, a jurisprudência do TJ/MT: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

COMPROVAÇÃO DA MORA – PROTESTO OU NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL COM A EFETIVA ENTREGA NO ENDEREÇO INDICADO 

PELO DEVEDOR – DESCUMPRIMENTO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos 

contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão 

do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título 

ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a 

efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor.” (Ap 

140200/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016) Portanto, 

considerando que o autor deixou de comprovar a mora da parte requerida, 

a extinção é a medida que se impõe. Nesse sentido, a jurisprudência do 

TJ/MT: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO QUE DETERMINA AO 

AUTOR A EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA DO 

DEVEDOR – PROTESTO VIA EDITAL À VISTA DA FRUSTRAÇÃO NA 

COMUNICAÇÃO DA MORA VIA POSTAL – ACOLHIMENTO – NOTIFICAÇÃO 

REGISTRADA DEVOLVIDA PELO MOTIVO: “AUSENTE” – ENDEREÇO 

INFORMADO NO CONTRATO – VIABILIDADE DO PROTESTO VIA EDITAL – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, §º 2º, DECRETO-LEI Nº 911/69 - MORA 

CONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se a 

comunicação da mora mediante correspondência por aviso de 

recebimento enviado ao endereço informado no contrato restou infrutífera 

devido à “ausência” por reiteradas vezes, plenamente admissível a 

constituição do inadimplente em mora através de protesto via edital, nos 

termos do art.2º, §2º do Decreto nº 911/69.” (AI 130791/2012, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/02/2013, Publicado no DJE 21/02/2013) Pelo exposto, e por tudo mais, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada 

no Dec.-Lei n. 911/69 ajuizada por por ITAU UNIBANCO VEICULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de MANOEL 

GONCALVES DE QUEIROZ, em razão da ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, embasado 

no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as anotações e baixas devidas. P.I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 19 de junho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016224-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO DIAS DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1016224-94.2017.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: ALFREDO DIAS DE ARRUDA Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 911/69 ajuizada por OMNI 

FINANCEIRA S/A em face de ALFREDO DIAS DE ARRUDA, ambos 

qualificados nos autos em referência. Da análise da exordial, verificou-se 

a ausência de recolhimento das custas iniciais, o que foi sanado pela 

requerente com a juntada dos comprovantes de ID: 79924333 e 7992427. 

Posteriormente, foi constatado que a parte autora pretendia comprovar a 

constituição em mora da devedora por meio de protesto realizado via 

edital, o que só é permitido mediante notificação pessoal frustrada, sendo 

o autor por tanto, regularmente intimado para sanar tal irregularidade. Ao 

manifestar-se ao ID: 11240102, o autor pugnou novamente pelo 

recebimento do edital de protesto de como comprovação da constituição 

em mora da devedora, deixando de cumprir conforme a determinação do 

despacho de ID: 7329444, alegando que "a notificação/carta registrada 

extrajudicial retornou negativa", cuja situação fática não foi demonstrada 

no caderno processual. Desta forma, considerando que o autor deixou de 

emendar corretamente a exordial, a extinção é medida que se impõe. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA À COMPROVAÇÃO 

DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE 

CONSTANTE NO CONTRATO. O agravante credor fiduciário sequer enviou 

notificação extrajudicial para o endereço do devedor fiduciante declinado 

no contrato, ou seja, não restou comprovada a mora contratual. Ausentes 

os pressupostos ao deferimento da medida liminar. NEGADO SEGUIMENTO 

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (TJ-RS - AI: 70064129562 RS, Relator: 

Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 01/04/2015, Décima 

Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

07/04/2015) Pelo exposto, e por tudo mais, JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 911/69 ajuizada 

por OMNI FINANCEIRA S/A em face de ALFREDO DIAS DE ARRUDA, em 

razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento 
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válido e regular do processo, embasado no artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas. P.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de junho de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014894-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS TEOFOLO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1014894-62.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOSE CARLOS TEOFOLO 

DA SILVA Trata-se de Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec.-Lei 

n. 911/69 ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

face de JOSE CARLOS TEOFOLO DA SILVA, ambos qualificados nos 

autos em referência. Da análise da exordial, verificou-se a ausência de 

comprovação da mora do requerido, considerando que a notificação 

extrajudicial de Id. 7127395 foi devolvida pelo motivo “ausente”, não sendo 

a parte devedora portanto, constituída em mora. Nesse sentido, a 

Jurisprudência do TJ-DF: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA 

A INCIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSENTE. 

AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em súmula nº 72, o Superior 

Tribunal de Justiça estabelece: “A comprovação da mora é imprescindível 

à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 2. O simples envio 

da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, desde que 

efetivamente tenha havido a entrega do documento, ainda que não seja o 

próprio devedor que a tenha recebido, satisfaz a exigência quanto à 

comprovação da mora, nos termos exigidos pela lei. 3. No caso dos autos, 

verifica-se que o documento não foi recebido nem pelo devedor, nem por 

terceiro. Dessa maneira, não está satisfeito o requisito previsto no § 2º do 

artigo 2º do Decreto-lei 911/1969 para o regular processamento da ação 

de busca e apreensão. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão 

mantida. (Processo AGI 20150020222758 Orgão Julgador 1ª Turma Cível 

Publicação Publicado no DJE : 12/11/2015 . Pág.: 160 Julgamento 21 de 

Outubro de 2015 Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES). Ao se 

manifestar por meio da petição de Id. 11447967 o requerente limitou-se em 

pleitear pelo deferimento da liminar, sem cumprir conforme o despacho de 

ID: 10540170. Desta forma, considerando que a parte autora não emendou 

a inicial como determinado, a extinção é medida que se impõe. Pelo 

exposto, e por tudo mais, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 911/69, em razão da ausência 

de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, embasado no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas 

devidas. P.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de junho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 38129-80.2014.811.0041 – CÓDIGO 911912

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

PARTE REQUERIDA: KLEBER TOCANTINS MATOS

INTIMANDO(A, S): Kleber Tocantins Matos, Cpf: 83284591168

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento da condenação, em 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo do presente edital, sob 

pena de multa de dez por cento e penhora.

Eu, , digitei.

Cuiabá - MT, 18 de junho de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros

Gestora Judiciária

 

 

 

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018475-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GCLP COMERCIO DE ROUPAS EIRELI (EXECUTADO)

LUANA CESTARI PENASSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA BAGGIO LOPES DE SOUZA OAB - SP211887 (ADVOGADO)

 

Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018427-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO RICARDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão analisados pedidos repetidos 

já analisados. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 20.06.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011169-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO MOREIRA DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão analisados pedidos repetidos 

já analisados. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 20.06.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018835-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY MULLER - ME (REQUERIDO)

KELLY MULLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão analisados pedidos repetidos 

já analisados. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 20.06.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021153-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONILDO SALES DA SILVA (RÉU)

MARINHO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para pagar a condenação em 

quinze dias, sob pena de multa de dez por cento e penhora. Havendo 

pagamento, diga o credor. Ao contrário, Converto a ação em Execução de 

Sentença e aplico a multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios 

em 10%(dez por cento) do valor do débito. Caso em que, defiro a penhora 

on line, devendo ser apresentado demonstrativo de débito atualizado com 

as verbas acima. Após, conclusos para efetivação. Cumpra-se. Cuiabá, 

20.06.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010705-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR SOARES DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já 

analisados nos autos, vedando pedidos repetidos.Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008469-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para regularizar a representação processual 

no prazo legal, sob pena de extinção do feito. Após, certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 20.06.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016596-09.2018.8.11.0041

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:

EDIVANIA GOMES DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007321-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR DAVID DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (ADVOGADO)

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20.06.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015872-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO JOSE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL OAB - MT12764/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20.06.18

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1028048-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN (EMBARGANTE)

RODRIGO TREVISAN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891/O (ADVOGADO)

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Extraiam-se cópias dos julgados e da certidão de trânsito em 

julgado, juntando-as ao processo noticiado na inicial. Intimem-se as partes 

da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo requerido, arquive-se. 
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Cumpra-se. Cuiabá, 20.06.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016665-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATAL MARQUES DA SILVA (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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001011-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JUNIOR ALVES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A pesquisa pretendida pelo autor já foi realizada nos autos. 

Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 20.06.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016671-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS TELMO VIEIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007036-43.2018.8.11.0041

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:

PE DE ROSA CALCADOS LTDA - ME (RÉU)

MAYRELEY LEBRE ROSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT0012066A 

(ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016667-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEY DA GUIA (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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003488-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLE DE FATIMA SILVA AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(RÉU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. O Provimento n. 04/2008/CM, determinou a exclusividade das 

Varas Bancárias em processar ações que a Instituição Financeira esteja 

em um dos polos da ação, conforme seu artigo 1º - inciso I. Analisando a 

inicial verifica-se que não existe Instituição Financeira em qualquer dos 

polos da ação , portanto não cabe apreciação neste Vara Especializada. 

Assim, remeta-se o feito ao Distribuidor, para remessa a uma das Varas 

Cíveis de Feitos Gerais desta Capital. Cumpra-se. Cuiabá, 20.06.18 A

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022368-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR VIDAL SANTANA 03215053101 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT0015967A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o Excipiente para manifestar sobre documentos 

juntados aos autos e após, conclusos para decisão. Cumpra-se. Cuiabá, 

20.06.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022642-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

(AUTOR)

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - 317.745.046-34 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PAVAO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (RÉU)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007970-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE HELENA LESCANO (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 216 de 607



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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007890-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZAFENETTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

MIGUEL DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016494-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALLES RODRIGO DOS SANTOS ROSA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

 

Deverá o Embargado manifestar sobre os embargos acostados aos autos, 

no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016886-24.2018.8.11.0041

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:

DOUGRAS LUIZ DE ASSIS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018775-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOELITON ROSA ALVES (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032750-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOI CONTINI OAB - RS35912 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEMUEL MARTINS FORTES - ME (EXECUTADO)

KEMUEL MARTINS FORTES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016891-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SOUZA MOTA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016934-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE MARTINS FERNANDES (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora proceder com a juntada da guia de distribuição da 

ação e respectivo comprovante de pagamento, bem como das guias de 

diligências do oficial de justiça,no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017072-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THUANY ROBERTA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010110-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE ANDRADE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

ATALAIA CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

WELLINGTON RODRIGUES ANDRADE (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017085-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BAILONI RODRIGUES DOS SANTOS FILHO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016897-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL GERONDI FERNANDES (REQUERIDO)
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Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016747-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA MOREIRA BORGES NUNES (REQUERIDO)

JARDIM DA MATA POUSADA LTDA- EPP (REQUERIDO)

TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1017064-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR CESTARI PENASSO (REQUERENTE)

CAIO CESAR CESTARI PENASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA BAGGIO LOPES DE SOUZA OAB - SP211887 (ADVOGADO)

ROSIMEIRE GABRIEL CHAVES OAB - SP350558 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028589-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SOL E MAR LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a carta precatória devolvida nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005906-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA FERREIRA DO CARMO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre o ofício constante nos autos, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008727-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA (EXECUTADO)

TEODORO VILLAFANE MORENO (EXECUTADO)

CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA 

(EXECUTADO)

TERRA SELVAGEM GOLFE CLUBE LTDA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta Precatória devolvida e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014499-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPAVIM TRANSPORTES LOGISTICA E PAVIMENTACAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal. Matilde Amorim, 

Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014970-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO SCHMIDT OAB - RO0004032A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Cumpra-se v. Acórdão e aguarde-se seu julgamento final. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 948411 Nr: 59357-14.2014.811.0041

 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: NORTHSTAR TRADE FINANCE INCORPORATED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXPET NORDESTE PLASTICO E ENERGIA 

LTDA, PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA, DOMINGOS KENNEDY 

GARCIA SALES, JOAQUIM AUGUSTO CURVO, MAXVINIL TINTAS E 

VERNIZES LTDA, MAXPEP INSDUSTRA PLASTICA E ENERGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CRISTINA CARVALHO 

TEIXEIRA - OAB:163.004 SP, GLAUCIA MARA COELHO - OAB:173.018 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - 

OAB:19460/MT, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT, 

WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 6.487, WILLIAN KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Vistos etc.

Diante de os recursos de Embargos de Declaração de fls. 907/922 e de 

fls. 928/931, cuja tempestividade foi certificada às fls. 937-verso, 

intime-se a autora/recorrida para contrarrazões no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 209827 Nr: 1104-63.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO SAUDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MARTINS FILHO - 

OAB:11.500

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA: Deverá o credor atualizar o débito, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 716843 Nr: 10736-88.2011.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO BARROS DE CARVALHO, 

JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO, GERALDO BARROS DE 

CARVALHOS, GIZELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653/MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - OAB:18.930 

OAB/MT

 Deverá o executado José Roberto Barros de Carvalho tomar ciência do 

alvará eletrônico expedido nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 787596 Nr: 41500-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, LEANDRO ALVES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B, HÉLCIO CORRÊA GOMES - OAB:2.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240

 Vistos, etc.

Em face da penhora ter recaído sobre cotas sociais, determino que a parte 

executada no prazo de dez dias, cumpra-se determinação do que dispõe 

o artigo 861 do CPC. Após, diga o credor e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 13262 Nr: 3179-75.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L ANDRADE MARINHO, LUIZ ANDRADE MARINHO, 

ESPOLIO DE CONCEIÇÃO CHAVES MARINHO, LUIZ GONZAGA CHAVES 

MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRO CHAVES TORRES - 

OAB:13487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152/B-MT

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 873252 Nr: 12010-82.2014.811.0041

 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): RESTAURANTE MEIO DIA LTDA ME, ISRAEL 

FERREIRA DE LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos, etc.

Deverá o autor cumprir o manddao expedido no prazo legal e após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 716843 Nr: 10736-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO BARROS DE CARVALHO, 

JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO, GERALDO BARROS DE 

CARVALHOS, GIZELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653/MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - OAB:18.930 

OAB/MT

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1249040 Nr: 20833-40.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES CRESPILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:MT 7355/A, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para acostar no prazo legal o extrato da conta 

do Embargante desde o primeiro vencimento da cédula executada nos 

autos em apenso. Após, diga-se.

Não sendo juntado, expeça-se mandado de busca e apreensão do 

referido extrato e após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1101470 Nr: 11112-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETE DE OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 

11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para indicar 

outros bens passíveis de penhora, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 372567 Nr: 9031-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA-C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIMAR COM DE ROUPAS CALÇ. PERFUM E 

ACESS. LTDA, MARGARETH LUZIA DA PENHA RIBEIRO, CARLOS 

EDUARDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 989170 Nr: 18164-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, SEBRAE- SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEL BARCO DE PAULA LTDA EPP, CLERIA 

MARTINS DE PAULA DEL BARCO, FLAVIO FERREIRA DEL BARCO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 117024 Nr: 1843-36.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos do Centro Oeste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre o 

Decurso de Prazo de Dilação e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1053939 Nr: 48317-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADYAN LUIZA BALDISSERA - ME, LUIZ 

BALDISSERA, NADYAN LUIZA BALDISSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 998726 Nr: 22911-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DE PAULA ALMEIDA, HILTON PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 90051 Nr: 501-68.1988.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BCN S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPOL - COM. PROD. DE SEMENTES E 

CEREAIS LTDA, ANTONIO CHISOSTOMO DUARTE, EMILIO JOSE DE 

OLIVEIRA, Rosangela Maria de Paula Duarte, Marineuza Oliveira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1124237 Nr: 20558-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU NATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:44.056/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento da 

manifestação de fls. 116/121 e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 740085 Nr: 36776-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERODILCE SANTOS 

GUIMARÃES - OAB:16518, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.801-A/MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 234531 Nr: 3729-21.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANCK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA, 

RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ, RICARDO JOSÉ KULEVICZ, THEREZINHA 

SOBRAL KULEVICZ, ROSANE APARECIDA KULEVICZ, RICARDO JOSE 

KULEVICZ JUNIOR, RENATA CRISTINA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE 

SOUZA - OAB:7979/MT, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008/MT, 

JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, JULIANO 

DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:2.484/RO, LARISSA ÁGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:9.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, INÁCIO 

PIRES GODINHO - OAB:10068-MT, STELLA HAIDAR ARBID - 

OAB:10.931/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se a exclusão do despacho lançado nos autos em 18.06.2018, 

por estar equivocado.

Analisando os autos, verifica-se que com relação a representatividade da 

parte autora denota-se que conforme certidão de fl.465, o advogado ali 

especificado não trouxe comprovação que representa a parte autora e 

sequer, postulou pela substituição da parte ativa.

Mais a procuração de fls.419/422 somente foi acostada nos autos após a 

prolação da sentença e quando da intimação do advogado o referido não 

estava e não está constituído.

Ainda, o advogado do autor habilitado nos autos, não comprovou a 

revogação do mandato ou renúncia, prevalecendo sua representação 

postulatória.

De outra banda, denota-se que a sentença prolatada teve como suporte a 

certidão de fl.394 eivada de erro, pois ali atestou que o autor não havia 

comprovado a distribuição da carta precatória, quando a comprovação 

veio em tempo anterior á fl.391, portanto, nula certidão de pleno direito.

A sentença também está eivada de nulidade pois teve como suporte 

certidão nula, não podendo prevalecer.

Desta forma, declaro sem efeito a sentença prolatada às fls.395 e verso, 

não surtindo qualquer efeito sequer de trânsito em julgado. Assim, não 

prevalecerá os atos subsequentes.

Oficie-se ao Juízo Deprecado para informar o andamento da carta 

precatória expedida.

Intimem-se os advogados de fls.390 para regularizarem a representação 
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processual do autor - HSBC Bank Brasil S/A, no prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 827042 Nr: 32935-36.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAZE CONSTRUTORA LTDA, ISMAIL 

CONSTANTINO LALIS SOARES, CENITA MARIA BERTOLDO SOARES, 

ALBERNY RODRIGUES BRIANEZ, VANILDA RODRIGUES BRIANEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458 OAB/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1124858 Nr: 20848-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A., LAURO RONDON 

BALESTEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARGI COMERCIO ATACADISTA DE 

PRODUTOS GRAFICOS EIRELI - EPP, JULIANA CAMPOS SARGI, LAURO 

RONDON BALESTEIROS, RODOLFO BENEDITO CAMPOS SARGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1167913 Nr: 39229-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA PINTO DA SILVA

 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: JOSE LIDIO ALVE DOS 

SANTOS - OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1078518 Nr: 557-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO JOSE PENHA

 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:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 779179 Nr: 32619-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONRADO HEITOR DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1020200 Nr: 32032-30.2015.811.0041

 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): OTHANIEL LUCAS DA SILVA MARQUES - ME, 

OTHANIEL LUCAS DA SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES R. DOS 

SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 870833 Nr: 10174-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRELA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES 

PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, SANDRA MARIA SANTIAGO, DEISE 

DE FÁTIMA ALMEIDA ALVES, CLAUDYSON MARTINS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte exequente intimada para 

providenciar a citação dos executados DEISE DE FÁTIMA A. ALVES E 

CLAYDSON MARTINS ALVES, por uma das formas da Lei, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 709514 Nr: 2406-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SUELY GUIMARÃES ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBI ADMINISTRADORA E PROMOTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:17209/A

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 809849 Nr: 16334-52.2013.811.0041

 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: JONAS VALTER DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CRISTINA DOS 

SANTOS - OAB:14507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 
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FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, SERGIO SCHULZE - OAB:OAB/SP 298.933

 Deverá a parte requerida tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 849374 Nr: 52594-31.2013.811.0041

 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: ADMILSON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 Deverá a parte requerida tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1143822 Nr: 29072-67.2016.811.0041

 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 PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA MARIA REIS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo 

requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 836082 Nr: 41137-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO DOS SANTOS PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT /3056

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1146783 Nr: 30341-44.2016.811.0041

 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: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1133562 Nr: 24426-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZAN WALERIA SAKUMA VILLALBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1156669 Nr: 34556-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 709453 Nr: 2333-33.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONIMA MARIA NARDEZ RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - 

OAB:10112/MT, RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1089714 Nr: 6066-31.2016.811.0041

 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: JOSIANE DA CRUZ BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASQUEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz C.N.Ribeiro - 

OAB:12.560

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 809459 Nr: 15940-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PECHINCHA COMÉRCIO, SERVIÇOS E 

MARKETING LTDA ME, HERMES FERREIRA DE MORAES FILHO, CLAUDINO 

ALEIXO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA RIBEIRO DA SILVA - 

OAB:13927
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 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1251847 Nr: 21734-08.2017.811.0041

 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: XAVIER LEÔNIDAS DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, EDMILSON EID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORSATO BRAZ - 

OAB:OAB/PR 68.303

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FERREIRA 

TIBURTINO - OAB:23683/A, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A

 Certifico e dou fé que a Carta de Citação da parte embargada EDMILSON 

EID, postada por 02 (duas) vezes, conforme AR de fls. 181 e 183, 

retornou com indicações do correio de “Ausente”.

Assim sendo, faço proceder a intimação da parte autora para se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas 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.: 1217485 Nr: 10712-50.2017.811.0041

 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: SUZUCO SENGA HATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A, DOMINGOS HATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 225883 Nr: 33109-26.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO LIMA DE ARRUDA, ED CANAVARROS DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ALMINHANA 

DALLAROSA - OAB:55.798-RS, MONICA MARGARETE NEPOMUCENO - 

OAB:62.266RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA DA 

FONSECA GILDINO - OAB:4503/DF

 NOTA AO REQUERIDO: Deverá o requerido se manifestar sobre Malote 

Digital juntado às fls.831/835 da Conta Única e sobre certidão de fl.837, no 

prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1025981-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA SAB LTDA (EMBARGANTE)

JOAO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON ANDREY LESSA OAB - MT17184/O (ADVOGADO)

WILLIAN SANTOS DAMACENO OAB - MT0012721A (ADVOGADO)

LEANDRO MARTINS PARREIRA OAB - MG86037 (ADVOGADO)

BARBARA QUEIROZ BORGES TESTA OAB - MG0083492A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado sem efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20.06.18

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007200-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PODEROSO DE SOUZA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado sem efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20.06.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006955-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20.06.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013215-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MATHEUS SOUZA WONSOSCKY DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a suspensão do feito até cumprimento do acordo. Após, 

diga-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 20.06.18

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013149-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMANN E NEUMANN LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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Vistos, etc. Concedo o prazo legal para recolhimento da guia de 

distribuição. Após, diga-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 20.06.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018947-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIKO OKAGAWA WATASHI (EXECUTADO)

TLT CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

CELSO TETSUJI WATASHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 20.06.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015415-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

H P DA SILVA E SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

HERNANDO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 20.06.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003360-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA TEREZA BELIZARIO DA SILVA DO PRADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - SP228603-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 20.06.18

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008471-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN FERRARI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que procedem em parte os 

argumentos dos embargos de declaração, sendo necessário alterar a 

sentença com relação a fixação da sucumbência. Analisando os autos 

executivo em apenso, denota-se que quando do recebimento da Exceção 

de Pré-Executividade, não foi conferido o efeito suspensivo, razão pela 

qual, estaria correndo o prazo para a parte executada Embargar a ação o 

que o fez no presente sob pena de preclusão temporal. Desta forma, não 

poderia, como posto na sentença, a parte executada aguardar o desfecho 

da Exceção de pré-executividade para ingressar com o presente 

embargos, razão pela qual, não poderá arcar com a sucumbência. É 

indevido o Embargado arcar com a sucumbência, pois já houve julgamento 

da matéria aqui posta no processo executivo. Assim, altero em parte a 

sentença prolatada apenas no sentido de isentar a parte Embargante e 

Embargada, das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. No mais, persiste os fundamentos da sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20.06.18

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011707-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTO DA CARNE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP - EPP 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT0013094A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 20.06.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017418-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA COSTA CACERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA GOMES MARCONDE OAB - MT23290/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, 

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem 

mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso 

é indispensável a resposta do requerido para verificar a necessidade de 

antecipar o mérito da causa. De plano não há como afirmar a veracidade 

de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real. 

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de 

imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para 

justificar a antecipação da tutela. Diante do exposto, indefiro a tutela 

urgência. De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se 

assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e 

desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, 

tornando inócua a designação de audiência de mediação. Assim, cite-se 

para responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 20.06.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017493-37.2018.8.11.0041

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:

WILLIAN COLETA DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 
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pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20.06.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011693-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA OAB - MT0006953A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 20.06.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034552-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERISLEI GUIMARAES DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 20.06.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010167-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE MAGALHAES VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com documentos acostado 

na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a citação. Regularmente 

citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar resposta ou purgar mora na forma determinada nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final. O processo encontra-se maduro 

para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo 

julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II do Código de 

Processo Civil. A parte requerida foi citada nos autos e deixou transcorrer 

o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar a mora, conforme 

certificado no processo, razão pela qual, decreto-lhe a revelia. A ausência 

de contestação e purgação de mora como determinado nos autos, 

caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer 

interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar 

o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas ali apontadas. Até porque, não questionou o débito anunciado na 

inicial. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta 

Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o 

pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, intime-se a parte Requerida para pagar a condenação 

atualizada em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20.06.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031031-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com documentos acostado 

na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a citação. Regularmente 

citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar resposta ou purgar mora na forma determinada nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final. O processo encontra-se maduro 

para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo 

julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II do Código de 
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Processo Civil. A parte requerida foi citada nos autos e deixou transcorrer 

o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar a mora, conforme 

certificado no processo, razão pela qual, decreto-lhe a revelia. A ausência 

de contestação e purgação de mora como determinado nos autos, 

caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer 

interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar 

o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas ali apontadas. Até porque, não questionou o débito anunciado na 

inicial. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta 

Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o 

pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, intime-se a parte Requerida para pagar a condenação 

atualizada em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20.06.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004765-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA MOREIRA DA COSTA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Delza Moreira da Costa Borges, representada por seu curador 

Durval de Campos Borges constituído através do Alvará judicial 

nº196/2016, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição Indébito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, em face de 

Banco Bonsucesso Consignado S/A, preambularmente requerendo a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Alegou em síntese, que a 

autora a partir de 2013 passou a apresentar desvios de conduta que 

fugiam do padrão comum, sendo diagnosticada com esquizofrenia, o que 

acarretou a declaração da incapacidade da autora para o exercício dos 

atos da vida civil, sendo nomeado o seu cônjuge, Sr. Durval de Campos 

Borges, como seu curador. Sustentou que o cônjuge da autora observou 

inúmeros descontos referentes a operações de crédito de contratos de 

empréstimos consignados que não tinha ciência e ao entrar em contato 

com o banco, haja vista que a autora na época já não estava gozando 

mais capacidade mental plena, não obteve êxito em receber a cópia 

destes contratos. Afirmou que foi constatado que a autora não foi 

beneficiária dos valores liberados, visto que, não foram creditados na 

conta bancária da autora e que alguns dos supostos contratos também 

foram celebrados em época em que a autora estava em processo de 

interdição, não estando em sua plenitude mental. Enfatizou seu direito, 

aduzindo sobre a necessidade de inversão do ônus da prova. Pretende a 

repetição do indébito em dobro, ante a evidente nulidade dos contratos 

que tornam ilegais os descontos realizados em folha de pagamento 

identificados como empréstimo consignado. Asseverou sobre o dano 

moral sofrido, postulando pela condenação do requerido na indenização 

no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em sede de tutela de urgência, 

requer a suspensão da exigibilidade dos contratos de empréstimos 

consignados, os quais sustentam os descontos realizados em folha de 

pagamento da autora. Rogou pela procedência da ação, com a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, a confirmação da antecipação dos 

efeitos da tutela, cancelando os descontos em folha de pagamento de 

modo definitivo e declarando a nulidade dos contratos que ensejaram as 

operações, condenando o requerido a restituir os valores descontados e 

os que vierem a ser descontados dos vencimentos da autora na forma 

dobrada, cuja importância atualmente perfaz o valor de R$ 61.652,99 

(sessenta um mil seiscentos e cinquenta dois reais e noventa nove 

centavos); e a indenização em danos morais causados à parte requerente 

no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Instruiu a inicial com 

documentos de id. 11963745/ 11963815. Ao id. 12112899 a parte autora 

interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão de id. 11984250 que não 

concedeu a justiça gratuita à autora, resultando na decisão de id. 

12577763 que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento. 

Ao id. 12748769 a autora apresentou comprovante de pagamento das 

custas processuais. A tutela de urgência foi indeferida, nos termos da 

decisão de id. 12787472. Em resposta (id. 13389374), o requerido 

inicialmente requereu a retificação do pólo passivo para Olé Bonsucesso 

Consignado S/A, vez que todos os contratos pertencentes ao Banco 

Bonsucesso e Santander foram cedidos ao Banco Olé Bonsucesso 

Consignado S/A. No mérito, traçou a realidade dos fatos, afirmando que os 

valores solicitados no contratos, supostamente fraudulentos, foram 

devidamente disponibilizados a autora. Aduziu que dos 07 (sete) 

descontos no contracheque da autora, 04 (quatro), se tratam de contratos 

de refinanciamento de contratos de portabilidade, e neste tipo de operação 

não são disponibilizados valores para o cliente, uma vez que sua 

finalidade é apenas de portar o contrato. E que os outros 3 contratos 

tratam-se de empréstimos consignados, onde os valores foram 

devidamente disponibilizados para a parte autora. Elucidou que não se 

pode declarar nulos os contratos objeto da lide, pela alegação de que a 

parte autora é incapaz, uma vez que o laudo pericial foi lavrado em agosto 

de 2017, e os contratos em questão foram firmados entre 2014 e 2015. 

Ressaltou que os contratos e documentos foram assinados e preenchidos 

pela parte autora, bem como que todos os valores foram tanto utilizados 

para quitar os contratos portados, quanto para serem disponibilizados 

para a autora. Informou que celebrou um contrato de cartão de crédito 

com a autora denominado Cartão Bonsucesso Visa, registrado sob o n.º 

804707293 e vinculado ao benefício da parte autora. Que a parte autora 

solicitou que fossem efetuados quatro saques, sendo transferido para 

conta de titularidade da parte autora. Rebateu o pleito de restituição em 

dobro dos valores e dano moral. Enfatizou a impossibilidade da inversão 

do ônus da prova. Rogou pela improcedência da ação, e em caso de 

condenação do banco, requer a compensação do valor total do contrato 

feito pela parte autora com o valor a ser pago à autora em sede de 

condenação. Juntou documentos de id. 13389374/ 13389350. A autora 

apresentou réplica à contestação, ao id. 13586357, ratificando as teses 

iniciais e impugnando todos os documentos juntados na defesa. Requer a 

exibição dos contratos originais para fins de perícia grafotécnica. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Repetição Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido 

de Tutela Antecipada, em face de Banco Bonsucesso Consignado S/A, em 

que a autora rogou pela procedência da ação, com a confirmação da 

antecipação dos efeitos da tutela, cancelando os descontos em folha de 

pagamento de modo definitivo, e declarando a nulidade dos contratos que 

ensejaram as operações, condenando o requerido a restituir os valores 

descontados e os que vierem a ser descontados dos vencimentos da 

autora na forma dobrada e a indenização em danos morais. Por seu turno, 

o requerido rogou pela improcedência da ação, e em caso de condenação 

do banco, requer a compensação do valor total do contrato feito pela parte 

autora com o valor a ser pago à autora em sede de condenação. 

Compulsando os autos, denota-se que o feito independe de produção de 

provas em audiência ou pericial, além das já acostadas aos autos, razão 

pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do 

Novo Código de Processo Civil. Inicialmente, quanto ao pleito de retificação 

do pólo passivo, entendo que merece guarida, devendo ser retificado para 

Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, em face da cessão informada 

dos contratos pertencentes ao Banco Bonsucesso e pela ausência de 

impugnação da parte contrária. Expeça-se o necessário. Em questão de 

fundo, percebe-se que o autor pretende a declaração de nulidade dos 

contratos de empréstimos consignados e cartão de crédito e o estorno 

dos valores debitados nos termos do art. 42 CDC e a indenização por 

danos morais. Cumpre esclarecer que o cônjuge da autora - Durval de 
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Campos Borges, passou a assumir o cargo de curador da autora Delza 

Moreira da Costa, para assisti-la nos atos de natureza negocial e 

patrimonial, através do Alvará Judicial nº196/2016, somente a partir de 

12/07/2016. Deve-se ter em mente que para validade do negócio jurídico, 

conforme as regras do art. 104 CC, este deve ser firmado por agente 

capaz, ter objeto lícito, possível, determinado ou indeterminável, bem como, 

ter forma prescrita ou não defesa em lei. Podemos verificar que quando da 

pactuação com o requerido dos contratos, a autora era capaz de realizar 

qualquer ato da vida civil. Sendo declarada sua incapacidade apenas a 

partir de Julho de 2016, devendo prevalecer a cobrança dos contratos por 

ela firmados. Analisando os contratos e documentos juntados pelo réu, 

observa-se que os contratos foram firmados pela autora em 28/07/2015; 

08/09/2015; 06/06/2014; 19/11/2014; 27/07/2015; 29/07/2015; 24/07/2015; 

05/06/2015; 25/05/2015 e o contrato de cartão de crédito em 06/10/2010; 

com as devidas comprovações dos TEDs efetuados para a autora 

acostados aos ids.13389350, comprovando que a autora recebeu os 

valores referentes aos empréstimos pactuados. Portanto, a autora estava 

com seus direitos civis em vigor, quando da pactuação dos contratos com 

o réu, não havendo que se falar em irresponsabilidade civil em data 

anterior ao Alvará Judicial expedido em 12/07/2016. Entendo válido e 

regular os contratos firmados entre as partes, devendo ser cumpridos. 

Até mesmo o atestado médico acostado na inicial possui data posterior a 

expedição do alvará judicial n. 196/2016. Razão pela qual, entendo não ser 

cabível a indenização por danos morais, considerando a inexistência de 

ato ilícito. E ainda, a Instituição Financeira, não possuía no momento da 

contratação, conhecimento da situação da parte autora. Somente é cabível 

a indenização, sempre que restarem patente os pressupostos legais, 

quais sejam o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que 

por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando 

o dano sofrido, o que não restou demonstrado no caso em tela.(artigo 927 

do Código Civil Brasileiro). Via de consequência, não cabe o pedido de 

restituição dos valores pagos em dobro, visto a validade dos descontos 

realizado em decorrência dos contratos firmados. Por tais razões resta 

prejudicado o pedido de nulidade dos contratos que geraram os descontos 

questionados nesta ação e por consequência, a suspensão dos mesmos. 

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Repetição Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido 

de Tutela Antecipada e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que 

dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, 

declarando válido os negócios jurídicos firmados. Condeno a autora nas 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10%(dez por cento) da condenação, atualizados, conforme os índices 

aplicados pela E. CGJ/MT, a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

intime-se a autora para pagar a condenação em quinze dias, sob pena de 

multa de dez por cento e penhora. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 20.06.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014726-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZIRA ESPINDULA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014726-94.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 2.625,76; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A Parte Ré: 

REQUERIDO: ELZIRA ESPINDULA DOS SANTOS DESPACHO Vistos. Diante 

da única tentativa de localização do Requerido, o Autor postula pela 

realização de pesquisas junto aos Sistemas conveniados para 

identificação de possível endereço diverso. Não exauridas as tentativas 

do Credor em promover a citação do Requerido, indefiro o pedido para 

realização de consultas nos Sistemas conveniados. Neste sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA 

– BUSCA DO ENDEREÇO DO EXECUTADO PELOS SISTEMAS BANCENJUD, 

RENAJUD E INFOJUD – INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS TODOS OS 

MEIOS PARA SUA LOCALIZAÇÃO - DUPLICATA – AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço 

do executado, é medida subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando 

exauridos pela parte autora todos os meios ordinários de localização da 

parte contrária. O art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que 

prescreve em três anos a pretensão executiva de duplicata mercantil, 

contados da data de vencimento do título. Transcorridos mais de três anos 

do vencimento da duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a 

citação válida do réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.” 

(Ap 43212/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, 

Publicado no DJE 19/07/2017) Em quinze (15) dias, o Autor promova o 

regular processamento do feito a fim de efetivar a citação do Requerido, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cuiabá (MT), 20 

de abril de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011275-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORTON MAGALHAES PALOMARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011275-90.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 20.398,63; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, BUSCA E 

APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. Parte Ré: 

REQUERIDO: NORTON MAGALHAES PALOMARES DESPACHO Vistos. 

Trata-se de ação de busca e apreensão em que a constituição em mora 

do devedor deverá ser comprovada por carta registrada expedida por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a 

critério do credor. Inteligência do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 

A notificação sempre deve ser dirigida ao endereço do cliente, que consta 

no contrato. Frisamos que não é necessário o recebimento pessoal da 

notificação pelo cliente neste caso, bastando apenas o recebimento da 

notificação, porém somente se a notificação foi direcionada ao endereço 

constante no contrato. Caso outro, seria considerada válida para 

comprovação da mora a notificação enviada a endereço diverso do 

contrato se o recebimento da notificação for pessoal, ou seja, se 

constasse a assinatura do Devedor. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - ENVIO EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO - MORA 

NÃO CONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A 

comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e 

pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Não 

se verifica a comprovação da mora do devedor fiduciário se a notificação 

extrajudicial é remetida para endereço diverso do constante do contrato 

celebrado entre as partes. (Ap 31153/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017) Por esta razão, nos termos do 

art. 330, I, do NCPC, deve o Autor emendar a inicial para trazer aos autos 

comprovante válido de notificação sob pena de indeferimento desta, em 

quinze (15) dias. Deve ainda o Autor, promover o efetivo 

recolhimento/regularização das custas e taxa judicial em quinze (15) dias 

(art. 290, NCPC) sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. 

Cuiabá (MT), 27 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022362-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)
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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:

ROGERIO SANTOS DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1022362-77.2017.8.11.0041 AUTOR: SICREDI CENTRO 

NORTE RÉU: ROGERIO SANTOS DE SOUZA Vistos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, 

de plano a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 

(quinze) dias nos termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, 

nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas e 

honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, em quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, NCPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de agosto 

de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034394-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIANO JUNIOR MACEDO DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1034394-17.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

15.826,63; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA Parte Ré: REQUERIDO: 

FELICIANO JUNIOR MACEDO DIAS Certifico que, nesta data procedo a 

intimação da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. CUIABÁ , 20 de 

junho de 2018. Atenciosamente. DARLENE MIRANDA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022321-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUDORO DE OLIVEIRA CORREA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1022321-47.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 

2.735,90; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[Alienação 

Fiduciária]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. Parte Ré: 

REQUERIDO: EUDORO DE OLIVEIRA CORREA Certifico que, nesta data 

procedo a intimação da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, 

devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 

002/2017-DF. CUIABÁ , 20 de junho de 2018. Atenciosamente. DARLENE 

MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016238-78.2017.8.11.0041

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:

JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1016238-78.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

66.790,23; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: 

REQUERIDO: JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO Considerando 

que a guia de diligência juntada nos autos é referente a comarca de 

Primavera do Leste, procedo a intimação da parte autora, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de 

Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 

002/2017-DF. CUIABÁ , 20 de junho de 2018. Atenciosamente. DARLENE 

MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001513-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001513-50.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 

27.372,81; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: 

JESSICA DOS SANTOS SOUZA Certifico que, nesta data procedo a 

intimação da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. CUIABÁ , 20 de 

junho de 2018. Atenciosamente. DARLENE MIRANDA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036383-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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FLAVIO PAULO DE MENEZES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1036383-58.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

7.433,26; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Parte 

Ré: REQUERIDO: FLAVIO PAULO DE MENEZES Certifico que, nesta data 

procedo a intimação da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, 

devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 

002/2017-DF. CUIABÁ , 20 de junho de 2018. Atenciosamente. DARLENE 

MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034859-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1034859-26.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

15.092,48; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO VOLKSWAGEN S.A. Parte Ré: REQUERIDO: JOSINALDO AMORIM 

DOS SANTOS Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte 

autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. CUIABÁ , 20 de junho de 

2018. Atenciosamente. DARLENE MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006196-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEGRAO OAB - SP138723 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CHARBEL MALOUF (EXECUTADO)

VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF (EXECUTADO)

JANETTE MUTRAN MALUF (EXECUTADO)

JOSEPH MIKHAIL MALOUF (EXECUTADO)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (EXECUTADO)

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1006196-33.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 

13.268.548,96; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A Parte 

Ré: EXECUTADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA, JOSE 

CHARBEL MALOUF, VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF, 

JOSEPH MIKHAIL MALOUF, JANETTE MUTRAN MALUF, VIVIANE VILELA 

DE FREITAS MALOUF Certifico que, nesta data procedo a intimação da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia 

de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. CUIABÁ , 20 de junho de 

2018. Atenciosamente. DARLENE MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029412-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO AUGUSTO PONTES FILHO - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1029412-57.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: REGINALDO AUGUSTO PONTES FILHO - 

EPP Vistos. Processo pendente de vinculação das custas e taxa judicial. 

Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o 

Exequente a devida regularização/recolhimento das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 25 de setembro 

de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029412-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO AUGUSTO PONTES FILHO - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1029412-57.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

14.743,96; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

EXECUTADO: REGINALDO AUGUSTO PONTES FILHO - EPP Certifico que, 

nesta data procedo a intimação da parte autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, 

devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 

002/2017-DF. CUIABÁ , 20 de junho de 2018. Atenciosamente. DARLENE 

MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030900-47.2017.8.11.0041

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)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELI ROCHA (EXECUTADO)

WORK CONTROLS ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E 

CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1030900-47.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

13.125,10; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, 

INADIMPLEMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA - LEGAIS / 

CONTRATUAIS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E 

NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO Parte Ré: EXECUTADO: WORK 

CONTROLS ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE 

S/S LTDA - ME, ELI ROCHA Certifico que, nesta data procedo a intimação 

da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. CUIABÁ , 20 de 

junho de 2018. Atenciosamente. DARLENE MIRANDA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032112-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNA BRUM GOMES (EXECUTADO)

MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1032112-06.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

108.600,99; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

EXECUTADO: MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, GIOVANNA 

BRUM GOMES Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte 

autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. CUIABÁ , 20 de junho de 

2018. Atenciosamente. DARLENE MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031522-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

L. P. LOCACOES EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1031522-29.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

136.032,70; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO S/A Parte Ré: EXECUTADO: L. P. LOCACOES EIRELI - 

ME, MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS Certifico que, nesta data 

procedo a intimação da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, 

devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 

002/2017-DF. CUIABÁ , 20 de junho de 2018. Atenciosamente. DARLENE 

MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030905-69.2017.8.11.0041

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)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA SOARES PALACIO (EXECUTADO)

ELISMAR CANDIDA PALACIO (EXECUTADO)

SOARES & PALACIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1030905-69.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

17.786,28; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, 

INADIMPLEMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA - LEGAIS / 

CONTRATUAIS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E 

NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO Parte Ré: EXECUTADO: SOARES & 

PALACIO LTDA - EPP, LUCIANA SOARES PALACIO, ELISMAR CANDIDA 

PALACIO Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência 

do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 

14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. CUIABÁ , 20 de junho de 2018. 

Atenciosamente. DARLENE MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031206-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA RODRIGUES DE MATOS (EXECUTADO)
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1031206-16.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

99.581,07; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: 

EXECUTADO: OLGA RODRIGUES DE MATOS Certifico que, nesta data 

procedo a intimação da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, 

devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 

002/2017-DF. CUIABÁ , 20 de junho de 2018. Atenciosamente. DARLENE 

MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019407-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE MARCIA DE VASCONCELLOS MOURA MARTINS (EXECUTADO)

WALDEMIR LUIS DO CARMO MARTINS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1019407-73.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

20.698,45; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO S/A Parte Ré: EXECUTADO: WALDEMIR LUIS DO 

CARMO MARTINS, JANE MARCIA DE VASCONCELLOS MOURA MARTINS 

Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. 

Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ 

e portaria Nº. 002/2017-DF. CUIABÁ , 20 de junho de 2018. 

Atenciosamente. DARLENE MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022042-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEJAIME KESTRING (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1022042-61.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 

156.948,80; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

EXECUTADO: EDEJAIME KESTRING Certifico que, nesta data procedo a 

intimação da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. CUIABÁ , 20 de 

junho de 2018. Atenciosamente. DARLENE MIRANDA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020100-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MACHADO PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1020100-57.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

11.287,35; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: EXECUTADO: MARCO ANTONIO 

MACHADO PEREIRA Certifico que, nesta data procedo a intimação da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia 

de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. CUIABÁ , 20 de junho de 

2018. Atenciosamente. DARLENE MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019336-71.2017.8.11.0041

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:

ROSEMEYRE YUKI NAGATA HATTA (EXECUTADO)

PAULO SERGIO HATTA (EXECUTADO)

HATTA COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1019336-71.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

68.685,84; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

EXECUTADO: HATTA COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - ME, PAULO 

SERGIO HATTA, ROSEMEYRE YUKI NAGATA HATTA Certifico que, nesta 

data procedo a intimação da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, 

devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 

002/2017-DF. CUIABÁ , 20 de junho de 2018. Atenciosamente. DARLENE 

MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1008778-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)
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1006444-25.2018.8.11.0000 Vistos. Cuida-se de Recurso de Agravo de 

Instrumento interposto por AUGUSTO , face à r. decisão de fls. 20/22, 

proferida pelo Juízo da 3ª ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO Vara 

Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, nos autos do 

Procedimento de Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente nº 

, movida em desfavor do 1008778-06.2018.8.11.0041 BANCO DO BRASIL. 

S.A., que indeferiu o pedido de desbloqueio da Conta Corrente nº 14057-0, 

Agência 4696-5. Irresignado com a decisão proferida, sustenta o 

Agravante (fls. 03/18) que, a instituição financeira, de forma unilateral, 

bloqueou a conta bancária de titularidade do Agravante, sob o fundamento 

da existência de dívidas não adimplidas, exigindo a quitação dos débitos 

para fins de liberação da movimentação. Argumenta que, para fins de 

recebimento de seus vencimentos, necessita de uma conta ativa junto à 

instituição financeira Agravada. Afirma que, o banco se negou inclusive a 

promover a abertura de uma conta salário em nome do Recorrente. Ao 

final, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, 

determinando à instituição financeira que promova a liberação de 

movimentação da conta bancária, ainda que com características inerentes 

à conta salário. É o relatório. Decido. Ab initio , faz-se necessário analisar 

o preenchimento aos requisitos de admissibilidade do presente recurso. 

Destarte, considerando a tempestividade, o recolhimento do preparo e que 

a legislação prevê o cabimento do agravo de instrumento contra as 

decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, passo à 

análise do vertente recurso. Pertinente ao caso, cumpre trazer à baila o 

disposto no Código de Processo Civil: “Art. 995. (...) Parágrafo único. A 

eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, 

se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de 

difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade .” de 

provimento do recurso “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no 

tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 

932, incisos III e IV, o , no prazo de 5 (cinco) dias: relator Num. 2378822 - 

Pág. 1 Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: CLEUCI 

T E R E Z I N H A  C H A G A S  P E R E I R A  D A  S I L V A 

http://pje2.tjmt.jus.br/pje2/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?

nd=18061414310293700000002340452 Número do documento : 

18061414310293700000002340452 I - poderá atribuir efeito suspensivo 

ao recurso ou deferir, em antecipação de , comunicando ao juiz sua tutela, 

total ou parcialmente, a pretensão recursal decisão;” Nos termos da 

legislação vigente, o relator poderá conceder o efeito suspensivo ou 

deferir a antecipação de tutela recursal, se da imediata produção de 

efeitos da decisão agravada, houver risco de dano grave, de difícil ou 

impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento 

do recurso. Em sede de cognição sumária, vislumbro, , a presença dos 

prima facie pressupostos necessários ao deferimento do efeito ativo. Nos 

termos do artigo 303 do Código de Processo Civil, nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial 

deverá conter o requerimento da tutela antecipada, com a exposição da 

lide, do direito e do perigo de dano. Numa análise perfunctória, restou 

evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando 

que, aparentemente, a instituição financeira, desprovida de motivação 

idônea, bloqueou a conta corrente de titularidade do Agravante. Destarte, 

cumpre esclarecer que, o fato do Recorrente possuir dívidas em aberto 

junto à instituição financeira, não autoriza que o banco, sob tal pretexto, 

vise compelir o correntista, mediante o condicionamento da liberação da 

conta corrente ao adimplemento dos débitos. A corroborar o acima 

exposto: “APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA-CORRENTE - ATO QUE IMPEDIU O 

SAQUE DOS PROVENTOS PELO AUTOR - PREJUÍZOS 

EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO COM 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - 

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO 

NCPC) - RECURSO NÃO PROVIDO . Não demonstrada a regularidade no 

bloqueio de conta-corrente que impediu o acesso do autor aos seus 

proventos, está configurado o ato ilícito passível de reparação. O dano 

moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.O valor da indenização 

tem de ser razoável e proporcional, bem como atender ao caráter 

satisfativo-pedagógico da medida.”(Ap 105401/2017, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017) Ante o exposto, 

determinando à defiro a antecipação de tutela recursal, Agravada que 

promova a liberação da movimentação financeira da Conta Corrente nº 

140570, Agência 4696-5, ainda que com limitações e características 

inerentes à conta salário, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária 

de um mil reais. Num. 2378822 - Pág. 2 Assinado eletronicamente. A 

Certificação Digital pertence a: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

S I L V A 

http://pje2.tjmt.jus.br/pje2/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?

nd=18061414310293700000002340452 Número do documento : 

18061414310293700000002340452 Oficie-se o Juízo de 1º Grau acerca 

da interposição do presente recurso. Intime-se o Agravado, pessoalmente, 

por carta com aviso de recebimento, caso ainda não tenha procurador 

constituído, para querendo, apresentar resposta no prazo legal. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de junho de 2018. Desa. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1141615 Nr: 28156-33.2016.811.0041

 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 UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÚNICA TRANSPORTES EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA QUE NO PRAZO DE 05 DIAS, MANIFESTEM ACERCA DO RETORNO 

DOS AUTOS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 407118 Nr: 39343-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NEIDIMAR 

ZULMIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA QUE NO PRAZO DE 05 DIAS, MANIFESTEM ACERCA DO RETORNO 

DOS AUTOS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 26664 Nr: 4587-67.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DIPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2.826/MT, ELIAS MALEK HANNA - OAB:5320/MT, 

LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA QUE NO PRAZO DE 05 DIAS, MANIFESTEM ACERCA DO RETORNO 

DOS AUTOS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 737693 Nr: 34209-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE PANG MARTIM LEITE

 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por BANCO BRADESCO 

S.A em face de ROSEMEIRE PANG MARTIM LEITE (fls. 70-72).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, sendo assim determino que se 

intime a Executada na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência deste para que efetue o pagamento do 

montante apontado as fl. 80, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, 

VII e 525 todos do CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

Sem prejuízo, retifique-se a capa dos autos, fazendo as adequações 

necessárias, eis que agora se trata de cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 11 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 269771 Nr: 1900-68.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALONSO VITORINO BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT, THYERRS HENRIQUE GAHYVA BEZERRA - 

OAB:10.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 DESPACHO

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 241 a duplicidade da petição de fls. 

242-248, intime-se o Exequente para que, em cinco (05) dias, requeira o 

que entender de direito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 11 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1166608 Nr: 38645-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO FRANDSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Conclusão desnecessária.

Cumpra-se a Secretaria conforme o solicitado a fl. 67, expedindo carta de 

citação para o endereço indicado pelo Requerente.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 263072 Nr: 21981-72.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. R. P. CAMPOS - ME, ANA RITA PROENÇA 

CAMPOS, CASSIO LUIZ DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Previamente a análise do pedido de citação por edital, determino que se 

realizem consultas online nos sistemas INFOJUD e RENAJUD.

 Seguem anexos os extratos das consultas realizadas com informações 

cadastrais dos Executados. Obtendo endereço diferente daquele dos 

autos, renove-se a tentativa de citação, caso contrário intime-se o autor 

para, em dez (10) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção 

e arquivamento.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 11 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 804054 Nr: 10512-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Autos nº 10512-82.2013.811.0041 – ID: 804054

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de autos em fase de cumprimento sentença onde se deu por 

satisfeita a obrigação mediante a realização de penhora online 

(fls.100-101).

 Intimado o Devedor acerca da penhora realizada não ofertou impugnação 

(fls. 107).

Pois bem.

 Considerando a satisfação integral do débito, nos termos do art. 924, II, do 

CPC extingo o presente feito.

EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores bloqueados, com 

transferência para a conta bancaria indicada pelo credor a fl. 101.

 Transitado em julgado certifique-se e ARQUIVEM-SE em definitivo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 06 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 175652 Nr: 617-59.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RASCHER, ECOS CONSTRUÇÕES E 

SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT, INALDO 

XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270/MT, MARIEL 

MARQUES OLIVEIRA - OAB:6.040/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 Autos nº 617-59.1997.811.0041 – ID. 175652

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 
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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$ 205.614,86 (demonstrativo de 

cálculo – fl.211-v).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 6 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030900-47.2017.8.11.0041

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)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELI ROCHA (EXECUTADO)

WORK CONTROLS ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E 

CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1030900-47.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: WORK CONTROLS ASSESSORIA, 

AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA - ME, ELI ROCHA 

Vistos etc. Inicialmente, nos termos do Provimento n.º 22/2016-CGJ, 

intime-se a parte exequente para promover a vinculação da guia de 

recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação, 

ressaltando-se que a guia está disponível no site eletrônico 

www.tjmt.jus.br no link emissão de guia eletrônica, sendo obrigatória a 

inclusão do número do processo ora distribuído. Após a emissão da guia 

ela deverá ser juntada ao processo em no máximo sessenta (60) minutos. 

Não sendo juntada a guia acompanhada do respectivo recolhimento no 

prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em quinze (15) dias, haverá o 

cancelamento da distribuição da presente demanda. Pois bem. 

Comprovado o pagamento das custas iniciais, citem-se os executados, na 

forma requerida na inicial para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para a 

quitação da dívida. Por ocasião da constrição patrimonial referenciada 

deverá o Sr. Meirinho proceder também à avaliação dos bens penhorados, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, intimando, na mesma 

oportunidade, os executados, consoante o disposto no artigo 829, §1º, do 

CPC e para os fins do artigo 914, do mesmo diploma legal. Após, intime-se 

o credor da aludida penhora. Fixo de plano, os honorários advocatícios em 

10% (dez pontos percentuais) sobre o valor do débito, e para as 

hipóteses de pronto pagamento, o valor dos honorários advocatícios será 

reduzido pela metade. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 5 de outubro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030905-69.2017.8.11.0041

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)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA SOARES PALACIO (EXECUTADO)

ELISMAR CANDIDA PALACIO (EXECUTADO)

SOARES & PALACIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1030905-69.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: SOARES & PALACIO LTDA - EPP, LUCIANA 

SOARES PALACIO, ELISMAR CANDIDA PALACIO Vistos. Inicialmente, nos 

termos do Provimento n.º 22/2016-CGJ, intime-se a parte exequente para 

promover a vinculação da guia de recolhimento das custas e taxa judiciais 

de distribuição da ação, ressaltando-se que a guia está disponível no site 

eletrônico www.tjmt.jus.br no link emissão de guia eletrônica, sendo 

obrigatória a inclusão do número do processo ora distribuído. Após a 

emissão da guia ela deverá ser juntada ao processo em no máximo 

sessenta (60) minutos. Não sendo juntada a guia acompanhada do 

respectivo recolhimento no prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em 

quinze (15) dias, haverá o cancelamento da distribuição da presente 

demanda. Pois bem. Comprovado o pagamento das custas iniciais, 

citem-se os executados, na forma requerida na inicial para, no prazo de 

03 (três) dias, pagar o débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para a quitação da dívida. Por ocasião da constrição 

patrimonial referenciada deverá o Sr. Meirinho proceder também à 

avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos, intimando, na mesma oportunidade, os executados, consoante o 

disposto no artigo 829, §1º, do CPC e para os fins do artigo 914, do 

mesmo diploma legal. Após, intime-se o credor da aludida penhora. Fixo de 

plano, os honorários advocatícios em 10% (dez pontos percentuais) sobre 

o valor do débito, e para as hipóteses de pronto pagamento, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de outubro de 2017. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002798-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTINA LOPES ABREU DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA OAB - MT0009196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1002798-15.2017.8.11.0041 AUTOR: VALTINA LOPES 

ABREU DE MORAIS RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. 

VALTINA LOPES ABREU DE MORAIS deduziu a ação referenciada em 

face de BANCO ITAÚ BMG, todos qualificados, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos aduzidos na inicial. O feito teve seu trâmite normal, sendo que as 

partes noticiam a autocomposição dos litigantes (ID. 7922202), requerendo 

sua homologação e extinção do feito. É o sucinto relato. DECIDO. Nestes 

termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (ID. 7922202) através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o 

acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 
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“b”, do C.P.C. Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do 

acordo em comento. Certifique-se o transito em julgado oportunamente e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá 

(MT), 15 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021163-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI TOMAZ DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que em análise aos autos aferi que apesar de 

constar manifestação da parte autora verifico que a referida petição NÃO 

SE ENCONTRA ANEXADA, assim sendo nos termos da decisão proferida 

nos autos impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003233-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PEREIRA NEVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO)

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003233-52.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: ANDERSON PEREIRA NEVES Sentença Vistos etc. Banco 

Itaucard S/A, devidamente qualificado, por intermédio do seu advogado, 

ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão 

com pedido de liminar contra Anderson Pereira Neves, também 

devidamente qualificado, residente e domiciliado nesta Capital, expondo e 

requerendo o seguinte: Alega que as partes celebraram Cédula de Crédito 

Bancário de nº 30410-402381453, na data de 03/12/2014, do seguinte 

bem: “VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL 1.0 GVI, CHASSI 

9BWAA05W7DP034970, PLACA OBD-6136, RENAVAM 474180182, COR 

VERMELHA, ANO 2012/2013”. No entanto, o requerido não cumpriu com o 

pagamento das prestações, com vencimento em 05/09/2017, ensejando 

com isso a retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao 

final, a busca e apreensão do bem gravado, além da citação do requerido 

para os termos da ação, segundo as regras do Dec. Lei n.º 911/69. 

Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 

23.488,20 (vinte e três mil quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte 

centavos). A inicial veio instruída com documentos, dentre eles o contrato 

em que se funda o pedido junto ao ID 11742646, e também a notificação 

extrajudicial pela qual foi o requerido constituído em mora às fls. 05/08 ID 

11742646. Em decisão proferida junto ao ID 13006771, foi deferida 

liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, 

ordenando-se a citação do requerido para os termos da ação. O bem foi 

apreendido, consoante informações das partes. O requerido compareceu 

aos autos junto aos ID’s 13575420, 13575461, 13575482, 13575420 e 

13545761, purgando a mora e pleiteando a expedição do mandado de 

restituição do veículo, objeto da lide. Diante do comprovante de pagamento 

das parcelas vencidas da dívida, acostado junto ao ID 13575342. O autor 

manifestou junto ao ID 13665719, concordando com os valores 

depositados a título de purga da mora e requerendo o levantamento dos 

valores depositados na Conta Única. Vieram-me os autos conclusos para 

julgamento. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de 

Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por 

Banco Itaucard S/A contra Anderson Pereira Neves, acima qualificados, 

visando à apreensão de veículo automotor objeto de garantia de alienação 

fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual relativa ao 

pagamento das prestações ajustadas. Apesar de devidamente citado o 

requerido não apresentou contestação, entretanto purgou a mora, 

conforme petição e comprovante de pagamento junto ao ID 13575342. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerido foi devidamente 

constituído em mora, em vista do recebimento da notificação extrajudicial, 

o que é suficiente para constituir em mora o devedor. Insta esclarecer que 

na Alienação Fiduciária em garantia dá-se a transferência do domínio do 

bem móvel ao credor, denominado fiduciário (em geral, uma financeira que 

forneceu o numerário para a aquisição), em garantia do pagamento, 

permanecendo o devedor (fiduciante) com a posse direta da coisa, o 

domínio e a posse indireta passam ao credor em garantia, não se dá 

tradição real, mas sim ficta (constituto possessório). Nos termos do 

Decreto-lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, comprovada a mora ou o 

inadimplemento, o credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida 

em liminar (artigo 3º do Decreto-lei n. 911/69). Com a documentação que 

instrui a inicial, destacando-se o contrato em que se funda o pedido (ID 

11742646, fls. 03/04), e também a notificação extrajudicial pela qual foi o 

requerido constituído em mora (ID 11742646, fls. 05/08), demonstrou o 

requerente satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre 

as partes, bem ainda a constituição em mora do requerido. Ora, o autor 

teve que acionar a máquina judiciária para fazer valer o direito de receber 

seu crédito e, somente depois de deferida a liminar, compareceu o 

requerido aos autos, realizando a purgação da mora. É certo que, nos 

termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, o reconhecimento do 

pedido traz como consequência a responsabilidade pelos ônus de 

sucumbência. “In casu”, a purga da mora corresponde ao reconhecimento 

do débito no qual se baseia o pleito do autor, devendo a parte ré suportar 

o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de ofensa ao princípio da causalidade Nesse sentido: “AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. CÁLCULO DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO. 

PURGA DA MORA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. I - O cálculo da 

Contadoria Judicial não foi impugnado especificamente, motivo por que 

considera-se suficiente o valor depositado pelo devedor fiduciário. II - A 

purga da mora corresponde ao reconhecimento do débito no qual se funda 

o pedido do autor e deve incluir as custas processuais e honorários 

advocatícios. Arts. 26 e 269, inc. II, ambos do CPC. III - Apelação 

conhecida e parcialmente provida. Maior ia.”  (TJDFT - 

20040410081884APC, Rel. Des. VERA ANDRIGHI, 4ª T.Cível, DJ 

11/07/2006) PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 

911/69. NÃO INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR 

DA PURGA DA MORA. CORREÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO 

NO ART. 269, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO 

RÉU AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. 1- Na esteira da 

mais escorreita jurisprudência, correta a não inclusão de verba honorária 

no valor da purga da mora. Entretanto, mesmo tendo o réu purgado a mora 

e o feito sido extinto com fulcro no art. 269, II, do CPC, ante o princípio da 

causalidade, deve o réu ser condenado nos consectários da 

sucumbência, uma vez que deu causa à propositura da ação. 2- A verba 

honorária, como não houve condenação, deve ser arbitrada em 

conformidade com o estatuído no art. 20, parágrafo 4º, do CPC. 3- 

Apelação conhecida e provida. Unânime.” (TJDFT - 20020110841775APC, 

Rel. Des. MARIA BEATRIZ PARRILHA, 1ª T. Cível, DJ 23/02/2006) (grifado) 

Assim, tendo o requerido efetuado o pagamento das parcelas vencidas, 

consoante o próprio banco requerente reconhece na petição junto ao ID 

13665719, a extinção da lide é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Revogo a 

liminar concedida em ID 13006771, e determino a imediata expedição de 

mandado de restituição do veículo apreendido ao requerido, com urgência, 

a ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça de plantão. Declaro quitado o 

contrato, posto que há nestes autos o depósito de todas as parcelas 

vencidas. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios do patrono do requerente, que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, com fundamento no § 2º, do artigo 85, 

do Código de Processo Civil. Expeçam-se os competentes alvarás para 

levantamento das quantias depositadas na forma indicada junto ao ID 

13665719, item 1, ao Banco executado o valor de R$ 2.631,82 (dois mil 

seiscentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos), bem ainda, na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 235 de 607



forma indicada no ID 13665719, item 2, a título de honorários para o 

patrono da parte autora o valor de R$ 292,42 (duzentos e noventa e dois 

reais e quarenta e dois centavos), com seus devidos rendimentos 

creditados no período. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. 

Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem 

ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em 

julgado, para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 19 de 

junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003233-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PEREIRA NEVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO)

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que em análise aos autos constatei NÃO 

CONSTAR NOS AUTOS DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUÍTA, desta feita 

impulsiono os autos para intimar a parte REQUERIDA para depositar a 

diligência para condução do Oficial de Justiça A FIM DE PROCEDER AO 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE RESTITUIÇÃO 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 não cumprimento do 

mandado de restituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023530-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CARLOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB - MT0015910A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023530-17.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 16 de maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003552-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMENICIO MADEIRA JUNIOR (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035455-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEGRAO OAB - SP138723 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO PAVINATO (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO MIRANDA (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS MIRANDA (EXECUTADO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para COMPLEMENTAR o 

deposito das diligências para condução do Oficial de acordo com a tabela 

de diligências contida no site do SINDOJUS, procedendo o deposito da 

diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com o art. 

1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser 

realizado via emissão de Guias 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013585-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN OAB - PR21777 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOELI MAZZUTTI PECHARKI (DEPRECADO)

ROSANGELA RODRIGUES LEITE PECHARKI (DEPRECADO)

CELIO PECHARKI (DEPRECADO)

VADIOMIR PICHARKI (DEPRECADO)

NAIR DE OLIVEIRA PECHARKI (DEPRECADO)

NIVALDO PECHARKI (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1013585-06.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: BANCO DO BRASIL SA 

DEPRECADO: NIVALDO PECHARKI, NOELI MAZZUTTI PECHARKI, CELIO 

PECHARKI, ROSANGELA RODRIGUES LEITE PECHARKI, VADIOMIR 

PICHARKI, NAIR DE OLIVEIRA PECHARKI Despacho Vistos etc. I – 

Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. II – Apresentado o documento nos termos acima, cumpra a 

Secretaria a decisão proferida no ID nº 6762749, pelo juízo deprecante da 

Comarca de Araucária - PR, com urgência. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 05 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034987-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA (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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 236 de 607



“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004854-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GARRETANO JUNIOR (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001982-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENILDES ANA DE LIMA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1011828-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECAPADORA DE PNEUS MUTUM LTDA - ME (AUTOR)

IVANI ORLANDI (AUTOR)

LENOIR FELIPE BACHINSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO CAPELETTI OAB - DF0035133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011828-40.2018.8.11.0041. AUTOR: LENOIR FELIPE BACHINSKI, IVANI 

ORLANDI, RECAPADORA DE PNEUS MUTUM LTDA - ME RÉU: 

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO DESPACHO I - Conciliação prejudicada. 

II - Defiro o pedido manejado pela requerida em audiência e procedo à 

juntada da carta de preposição e do instrumento procuratório. III - 

Aguarde-se o prazo para a requerida apresentar contestação. 

Cumpra-se. Saindo os presentes devidamente intimados. Cuiabá, 20 de 

junho de 2018. Paulo de Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013760-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REMILDA DE SOUSA LIMA (REQUERIDO)

CRISPIM & LIMA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024762-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação à Reconvenção apresentada nos 

presentes autos, foi protocolada tempestivamente. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerida se manifestar sobre a Contestação juntada 

nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 829483 Nr: 35261-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ROBERTO AMORIM SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Fiat em face 

de Leandro Roberto Amorim Silva.

Às fls. 33 determinou-se a intimação do requerente para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

O requerente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, no entanto permaneceu inerte, 

consoante certidão de fl.37.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 710804 Nr: 3789-18.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILDES NERI DA CRUZ-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 44, e para tanto, procedo à 

consulta de bens da executada pelos Sistemas Infojud (Receita Federal) e 

Renajud (Detran/MT): Arildes Neri da Cruz ME – CNPJ n. 

09.494.370/0001-05, fl. 05.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo 

Código de Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1002958 Nr: 24684-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY RODRIGUES MOREL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MATHEUS MARQUES - 

OAB:16520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA 

- OAB:32.909

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora o prazo de 10 (dez) dias, 

quanto ao contido na petição de fls 151/153, sob pena de concordância 

tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 780192 Nr: 33714-25.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRAPORT & MENEGUETTI LTDA, JONATAS 

DOS SANTOS TOMÁZ, JOSE ROQUE FRAPORTI

 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: GETULIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:20906/O

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.85, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 76/84, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 216339 Nr: 1423-65.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIMARCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO NACIONAL DO NORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 Vistos e etc...

01- Face ao AI interposto nestes autos, mantenho a decisão agravada por 

seus próprios fundamentos.

02- Cumpra-se a decisão do relator.

03- Oficie-se ao Egrégio Tribunal de Justiça.

04- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 807184 Nr: 60230-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO OLIVEIRA MAIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 103 dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 97/102, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 756806 Nr: 8943-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCH COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, 

CLAUDIA RIBEIRO DA COSTA

 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.Devidamente citados para o pagamento do débito, a parte 

executada não pagou a dívida e nem ofereceu bens à penhora. Aliados ao 

contexto processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, 

parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 80/82, e, 

para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito no 

valor de R$ 87.814,23 (oitenta e sete mil, oitocentos e quatorze reais e 

vinte e três centavos), que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes aos Executados: HCH COMÉRCIO E SERVIÇO 

LTDA. EPP CNPJ nº 05.755.942/0001-01 e CLAUDIA RIBEIRO DA COSTA – 

CPF nº 580.747.401-53 , conforme ali indicado, e, consequentemente, 

formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta 

decisão.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. 

Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema 

BacenJud.Intime-se a parte executada, dando-lhe ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de 

Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora 

quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por 

ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do 

STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 321144 Nr: 22886-43.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGA LINHAS AÉREAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto a proposta de Honorários periciais de fls. 236/238 
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consubstanciados na quantia de R$ 19.720,00 sob pena de concordância 

tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1172664 Nr: 41148-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO FRANCISCO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes, para especificar as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 791855 Nr: 45942-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON JOSÉ LEITE, CLAYTON JOSÉ LEITE, 

NILTON POFFO, MARIANE DE LARA ROMEO POFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro, por ora, o pedido de citação por hora certa, postulado pelo 

exequente às fls. 175.

Com efeito, é requisito da citação com hora certa que o citando fosse 

procurado em sua residência por duas vezes, em dias e horários 

diferentes, de tal sorte que fosse possível encontrar o executado em uma 

das tentativas. Bem ainda, no mesmo sentido, deve o Oficial de Justiça 

suspeitar de que o executado se oculta para evitar a citação, certificando 

pormenorizadamente, em que consistiu a referida suspeita, de modo a 

permitir o controle de seu ato pelo Juiz.

Assim, para que seja possível deferir o pedido de citação por hora certa, 

se faz necessário nova tentativa de citação. Desentranhe a Secretaria, o 

mandado de citação para nova tentativa de cumprimento, no mesmo 

endereço.

II – Intime-se o exequente para providenciar o recolhimento do depósito da 

diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

III – Intime-se ainda o exequente, para manifestar sobre a consulta de 

dados feita pelo sistema Infojud às fls. 156, tendo em vista que a pesquisa 

encontrou endereço diverso do indicado nos autos do executado Nilton 

Poffo, bem como, para manifestar acerca da certidão negativa lavrada 

pelo Sr. Oficial de Justiça às fls. 173, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 767971 Nr: 20823-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO JULIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15.484-A, Jorge José Justi Waszak - OAB:16.878-PR, 

Sirlene Elias Ribeiro - OAB:28.933-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento propôs Ação de 

Busca e Apreensão, em face de Thiago Juliano da Silva, no entanto 

requereu desistência do feito às fls. 71.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Deixo de oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo 

em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a 

inclusão de restrições àqueles órgãos.

Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1233610 Nr: 16127-14.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPAÇO NOBRE COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO 

LTDA -EPP, CAROLINE DA SILVA COSTA, MARIA GENI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO COSTA JUNIOR - 

OAB:14.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Espaço Nobre Comércio de Móveis e Decoração Ltda EPP e outros 

propuseram Embargos à Execução com pedido de Efeito Suspensivo em 

face de Banco do Brasil S/A, no entanto os embargantes não cumpriram 

os requisitos da ação.

 Os embargantes foram devidamente intimados para comprovarem a sua 

incapacidade financeira ou recolherem as custas e taxa judiciais, 

consoante decisão de fls. 46.

No entanto, os embargantes não comprovaram nos autos o pagamento 

das custas iniciais de distribuição, permanecendo inertes, inclusive 

havendo decurso de mais de 11 (onze) meses da intimação sem qualquer 

impulso/andamento processual.

Ante a ausência das custas iniciais de distribuição, JULGO EXTINTA A 

LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 330 IV e 485, inciso IV 

ambos do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1137782 Nr: 26470-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPACO NOBRE COMERCIO DE MOVEIS E 

DECORAÇÃO LTDA - EPP, CAROLLINE DA SILVA COSTA, MARIA GENI DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO COSTA 

JUNIOR - OAB:14.240

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, para trazer aos autos o cálculo do débito 

atualizado, promovendo o andando do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 709328 Nr: 2200-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BC - CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

BRASIL CENTRAL LTDA., PAULO ROBERTO MOUSSALEM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO AUGUSTO F. 

TEIXEIRA - OAB:11.363/MT

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 110/111.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

 P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 84083 Nr: 11984-12.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUT TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANK BOSTON BANCO MÚLTIPLO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, NIDIANE M. S. DE 

ANDRADE - OAB:2818/ MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETEA ZANATA 

CASSIANO OURIVES - OAB:6957 MT, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Às fls. 425/430 compareceu o Banco executado cumprindo a sentença, 

efetuando o depósito do pagamento dos honorários advocatícios de 

sucumbência.

A parte exequente comparece às fls. 434 concordando com os valores 

depositados nos autos pelo executado, requerendo a expedição de 

alvará.

Diante disso, expeça-se alvará para levantamento dos valores 

depositados na Conta Única, em favor do patrono do exequente, 

consoante fls. 434v.

Ante o pagamento da integral da condenação e a concordância da parte 

exequente, julgo e declaro extinto o processo em fase de cumprimento de 

sentença, na forma da previsão contida no artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil.

Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 710358 Nr: 3307-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON SANT´ANA PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL DEMIAN 

GOMES DE CARVALHO - OAB:10.891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Intimado a cumprir a sentença, nos termos do artigo 523 do Código de 

Processo Civil, o executado permaneceu inerte, motivo pelo qual, deferiu o 

Juízo a penhora via Sistema BacenJud, no valor do débito exequendo, 

consoante decisão de fls. 139/142.

Expeça-se alvará para levantamento de valores depositados na Conta 

Única, em favor do exequente, na forma indicada às fls.149.

Ante o pagamento da integral da condenação, julgo e declaro extinto o 

processo em fase de cumprimento de sentença, na forma da previsão 

contida no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 397642 Nr: 31640-03.2009.811.0041

 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: JOSÉ CARLOS MORINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que os dados informados às fls. 141/142, estão 

incompletos, expeça-se Alvará Judicial para levantamento da quantia 

depositada nestes autos ao exequente, na forma indicada no acordo de 

fls. 136.

Diante da certidão de trânsito em julgado de fls. 143, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 733902 Nr: 30166-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCELENE NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL DEMIAN 

GOMES DE CARVALHO - OAB:10.891/MT, FABIO AZEM CAMARGO - 

OAB:19238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:9.948-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

O executado comparece às fls. 136/137 informando o pagamento da 

condenação e requerendo o desbloqueio do valor penhorado via Sistema 

BacenJud às fls. 135.

O exequente comparece às fls. 138 concordando com o valor depositado 

às fls.137.

Diante disso, oficie-se à Conta Única do Poder Judiciário, para vincular a 

estes autos, os numerários bloqueados e transferidos, via Sistema 

Bacenjud, encaminhando-se cópia do detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio dos valores de fls. 131/135, no prazo de 02 (dois) dias.

Após, intime-se o banco executado para informar os dados bancários do 

autorizado para proceder à expedição de alvará de levantamento, 

consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da Resolução nº 

15/2012/TP.

 Ante o pagamento da integral da condenação e a concordância da parte 

exequente, julgo e declaro extinto o processo em fase de cumprimento de 

sentença, na forma da previsão contida no artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil.

Expeça-se alvará para levantamento de valores depositados na Conta 

Única, em favor do exequente, na forma indicada às fls. 129.

Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1227379 Nr: 13910-95.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUFINA SHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão negativa lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça às 

fls. 50, defiro o pedido de fls. 52/53, proceda a Secretária a devolução da 

Carta Precatória ao juízo deprecante da Comarca de Sinop - MT, mediante 

a adoção das formalidades legais.

Às providências. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 937589 Nr: 53463-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLONY AUGUSTO DE ARRUDA GOMES, 

FABRICIO REBESCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:OAB/MT 6.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão negativa lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça às 

fls. 41, defiro o pedido de fls. 46/47, proceda a Secretária a devolução da 

Carta Precatória ao juízo deprecante da Comarca de Alta Floresta - MT, 

mediante a adoção das formalidades legais.

Às providências. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1042261 Nr: 42610-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO AUGUSTO IGLESIAS FERREIRA, 

AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar as Cartas Precatórias expedidas e comprovar nos autos a 

devida distribuição nos termos legais ou encartar nos autos o 

comprovante de preparo para distribuição da mesma nos juízos 

deprecados, sob pena de desinteresse na realização do feito. É o que me 

cumpre impulsionar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1125948 Nr: 21309-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DA CRUZ BORGES ASSUMPÇÃO, 

ALZARI DA FONSECA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME DA CRUZ BORGES 

ASSUMPÇÃO - OAB:11793, Jaime da Cruz Borges Assumpção - 

OAB:11793/MT

 Diante do exposto, defiro o pedido de desbloqueio, para liberar 

integralmente os valores bloqueados na conta poupança dos executados, 

com os rendimentos creditados no período.II – Tendo em vista o extrato 

fornecido pelo SisconDJ informando que não há conta para o referido 

processo, oficie-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do Poder 

Judiciário de Mato Grosso requisitando a vinculação dos numerários 

penhorados neste feito às fls. 46/47 , no prazo de 02 (dois) dias.III – 

Intime-se o patrono dos executados para que traga aos autos, em 05 

(cinco) dias, os dados corretos dos autorizados aos levantamentos, seu 

nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, consoante determina o 

artigo 10, §5º da Resolução n. 15/2012/TP, para o devido levantamento 

das quantias depositadas nestes autos.IV – Após, expeçam-se alvarás, 

em favor dos executados, dos valores penhorados e aqui liberados, com 

os rendimentos creditados no período, nas contas a serem indicadas dos 

mesmos.V – Observo que os executados não foram formalmente citados, 

no entanto, compareceram espontaneamente nos autos, assim dou-os por 

citados. VI – Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, postulados 

pelos executados às fls. 68/69, perfilho do entendimento uníssono do 

Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência.Assim, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014749-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN AYOUB MALOUF (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014749-69.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: ALAN AYOUB MALOUF Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Comparece o requerido junto ao ID 13695172, pleiteando a reconsideração 

da decisão de ID 13531648 que deferiu o pedido de liminar de busca e 

apreensão do veículo, objeto do contrato, e citação do réu. Argumenta que 

a notificação constante de ID 13440795 foi direcionada para endereço 

distinto de seu domicílio e residência, além de ter sido recebido por pessoa 

estranha, não sendo a notificação válida, motivo pelo qual pleiteia a 

extinção da demanda. Não obstante os argumentos expendidos pelo 

requerido, verifico nos documentos juntados aos autos pelo Banco 

requerente, ficha cadastral de ID 13440781, na qual consta como 

endereço do requerido o informado na notificação extrajudicial, 

tornando-se válida a notificação apresentada junto ao ID 13440795. Neste 

sentido, manifesta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CONSTITUIÇÃO 

EM MORA PELO SIMPLES VENCIMENTO DA DÍVIDA – COMPROVAÇÃO 

POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA BUSCA E 

APREENSÃO DO VEÍCULO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. É 

válida para a comprovação da constituição em mora a notificação 

extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da 

celebração do contrato, pouco importando não ter ele recebido 

pessoalmente o aviso, não ter a residência sido encontrada, não ter 

aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter 

o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for 

informada a alteração ao credor. Inteligência do art. 2º, §2º, do 

Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, do 

art. 422 do CC e de precedentes do STJ. (TJ-MT AI PJE n. 

1000228-82.2017.8.11.0000, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em: 22/09/2017, Publicado no DJ Eletrônico 

26/09/2017). Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração do 

requerido junto ao ID 13695150. II – Intime-se, via imprensa, o advogado do 

requerido, para regularizar sua representação processual, ante a 

ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando poderes, 

no prazo de 05 (cinco) dias. III – Cumpra a Secretaria o determinado na 

decisão junto ao ID 13531648, com urgência. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 19 de junho de 2018. Juiz Paulo de 
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Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023162-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GDF TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023162-42.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: GDF TRANSPORTES LTDA - ME Decisão Interlocutória Vistos 

etc. Tendo em vista a certidão negativa lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça 

junto ao ID 4926741 , defiro o pedido de ID 11830120, proceda a 

Secretária a devolução da Carta Precatória ao juízo deprecante da 

Comarca de Campo Mourão - PR, mediante a adoção das formalidades 

legais. Às providências. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 19 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001140-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI CORTES CUENGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1001140-53.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, ID 13113120. Assim, 

proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema Apolo, 

fazendo constar como: Ação em fase de Cumprimento de Sentença – 

Execução de Honorários, exequentes: Ricardo Neves Costa, Flávio Neves 

Costa e Raphael Neves Costa, e como executado: Claudinei Cortes 

Cuenga. II – Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, II e 

523 do CPC. Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais 

honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do 

art. 523 do CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação 

do devedor para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou 

através de seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o 

devido pagamento. III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se 

o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o 

necessário. A/Cuiabá, 19 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015453-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZELINO FELIX DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1015453-19.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Indefiro o 

pedido de ID 12738944, pois não se trata de homologação de acordo por 

sentença, em decisão de ID 10873823 foi deferido apenas o pedido de 

suspensão da ação até cumprimento integral do acordo. Assim, para 

prosseguimento da demanda, deve o requerente providenciar a citação do 

requerido pelo adimplemento substancial do contrato pelo mesmo, 

conforme consta na decisão de ID 7274374 que passou irrecorrida. 

Assim, intime-se o requerente, pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono via imprensa, para dar andamento ao feito e requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. A/Cuiabá, 19 de junho de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031038-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1031038-14.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Diante da intenção do 

requerente no pagamento parcelado do débito que entende como devido, 

designo o dia 22/08/2018, às 14:30 horas, para audiência de conciliação, 

devendo as partes comparecem munidas com propostas de acordo. 

Intimem-se as partes pessoalmente, e seus patronos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. A/Cuiabá, 20 de junho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003246-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B K B FONTES - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT12550/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003246-51.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Intime-se 

o patrono da empresa embargante para regularizar sua peça inicial de 

embargos, pois não se atentou ao constante de ID 11743994, páginas 44 e 

45, não constando o valor dado à causa, e as palavras: “beltrano de tal”. II 

– Ainda, intime-se a embargante, pessoalmente, e seu patrono, via 

imprensa, para efetuar o pagamento das mencionadas custas iniciais de 

distribuição dos embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial e arquivamento do feito. III – Não consta nesta 

demanda o instrumento procuratório outorgado ao patrono subscritor da 

petição inicial, nem cópia do contrato social da empresa comprovando sua 

composição e quem é o representante legal da mesma, intime-se a 

embargante, pessoalmente (via postal com AR), no endereço da exordial, 

para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) 

dias. A/Cuiabá, 20 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015711-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI RITA RINALDI DAMBROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 242 de 607



MARTA FERREIRA DA SILVA OAB - MT19430/O (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1015711-29.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 20 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020963-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERONIDES ARAUJO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1020963-47.2016.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Cumpra a Secretaria 

integralmente o item I da decisão de ID 10347055. II – Diante da intenção do 

requerente na realização de audiência de conciliação em sua exordial, 

designo o dia 22/08/2018, às 15:00 horas, para audiência de conciliação, 

devendo as partes comparecem munidas com propostas de acordo. 

Intimem-se as partes pessoalmente, e seus patronos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. A/Cuiabá, 20 de junho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025379-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1025379-24.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 20 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019609-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT22464/O (ADVOGADO)

RAFAEL MIRANDA SANTOS OAB - MT22550/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1019609-50.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Diante da intenção do 

requerente na realização de audiência de conciliação em sua exordial, 

designo o dia 22/08/2018, às 15:30 horas, para audiência de conciliação, 

devendo as partes comparecem munidas com propostas de acordo. 

Intimem-se as partes pessoalmente, e seus patronos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. A/Cuiabá, 20 de junho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025169-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

PLANAX RECONDICIONADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDIO ESCOBAR DA SILVA (EXECUTADO)

SILVIA MARIA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1025169-70.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Intime-se o 

exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, diante da certidão de ID 13100628 de decurso de prazo de todos 

os executados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da 

ação e arquivamento dos autos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 20 de junho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004961-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DENIS DE SOUZA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEY JOSE CAMPOS OAB - MG44243 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004961-65.2017.8.11.0041 Ação: Declaratória c/c Obrigação de Fazer de 

Devolução de VRG com Pedido de Julgamento Antecipado Embargante: 

Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil Embargado: Marcio Denis 

de Souza Decisão Interlocutória Vistos etc. O embargante apresentou 

junto ao ID 10407535 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da sentença 

proferida junto ao ID 10271202, pleiteando o acolhimento destes para 
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sanar a contradição no que tange aos honorários advocatícios, 

pretendendo a fixação dos honorários em 10% do valor da causa. Junto 

ao ID 11131559 o embargado trouxe contrarrazões aos embargos 

declaratórios, pleiteando a rejeição dos embargos e a aplicação de multa 

ao embargante por ser manifestamente protelatório. Atendendo ao 

comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o 

Relatório. Fundamento e Decido. O Código de Processo Civil é expresso e 

específico quando do cabimento dos Embargos de Declaração, consoante 

seu artigo 1.022. Ainda, segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao 

Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

pág. 2120). O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro 

no decisum nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada 

através dos embargos. Ademais, consta na decisão todos os 

fundamentos fáticos e jurídicos necessários, e ainda questionados pelo 

embargante, sendo esta extremamente clara em sua totalidade, assim não 

pairam dúvidas de qualquer trecho seu conteúdo. Pretende o embargante 

a reforma da decisão, pedido este que não é cabível em sede de 

Embargos de Declaração. Isto posto recebo os Embargos de Declaração e 

REJEITO os referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos 

da decisão. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 20 de junho de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018920-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HORACIO SEIXAS MAGALHAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO ROBERTO TEIXEIRA OAB - MT0010892A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1018920-40.2016.8.11.0041 Ação: de Busca e Apreensão Embargante: 

Banco Volkswagen S/A Embargado: José Horácio Seixas Magalhães 

Decisão Interlocutória Vistos etc. O embargante apresentou junto ao ID 

10922791 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da sentença proferida junto ao 

ID 10319120, pleiteando o acolhimento destes para sanar a contradição no 

que tange à revisão dos encargos de mora, devendo manter a comissão 

de permanência como único encargo de mora, pois é o único incidente na 

mora do embargado. Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, 

vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. O 

Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120). O pedido do 

embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum nenhuma 

contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos. Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e 

jurídicos necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo. Pretende o embargante a reforma da 

decisão, pedido este que não é cabível em sede de Embargos de 

Declaração. Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os 

referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 20 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035787-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AMORIM DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1035787-74.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 20 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035824-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO FERREIRA FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1035824-04.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 20 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017347-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRO COSMO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017347-30.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 20 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020709-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDICTA DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO SILVA OAB - MT0019123A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 
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1020709-40.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Converto 

o julgamento em diligência, pois de extrema necessidade a realização de 

prova pericial no contrato, mormente a perícia grafotécnica, para 

julgamento do feito. Assim, em vista do pleito do requerido de ID 9338900, 

e em consonância com o disposto no art. 432, caput, do CPC, determino a 

realização de perícia grafotécnica. Para sua realização, nomeio como 

perita grafotécnica Rosane Lorenzi, com endereço profissional na Rua 

Sírio Libanesa, n. 240, Apto 401, Ed. Mozart, Bairro: Goiabeiras, CEP: 

78.045-390, em Cuiabá/MT, Fone 3025-1026 e 8432-4717, devendo o 

Banco requerido arcar com os honorários periciais. Intime-se a referida 

perita da presente nomeação e para apresentar a proposta de honorários, 

em 05 (cinco) dias. II – Dê-se ciência às partes, intimando-as para 

oferecimento dos quesitos, bem como para indicarem assistentes 

técnicos, se o desejarem (art. 465, § 1º do CPC), no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 20 de junho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009462-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO DA COSTA FARIA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1009462-62.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o embargante 

pessoalmente (via postal com AR), para constituir novo patrono, diante da 

renúncia de seu patrono junto aos ID’s 11784166 e 11784178, bem como 

para que efetue o pagamento para realização de perícia, posto que junto 

ao ID 11783943 apenas trouxe quesitos, mantendo-se silente quanto à 

determinação de pagamento dos honorários periciais. Intime-se e 

cumpra-se. A/Cuiabá, 20 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038324-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA RIBEIRO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1038324-43.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 20 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003233-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PEREIRA NEVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO)

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003233-52.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: ANDERSON PEREIRA NEVES Sentença Vistos etc. Banco 

Itaucard S/A, devidamente qualificado, por intermédio do seu advogado, 

ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão 

com pedido de liminar contra Anderson Pereira Neves, também 

devidamente qualificado, residente e domiciliado nesta Capital, expondo e 

requerendo o seguinte: Alega que as partes celebraram Cédula de Crédito 

Bancário de nº 30410-402381453, na data de 03/12/2014, do seguinte 

bem: “VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL 1.0 GVI, CHASSI 

9BWAA05W7DP034970, PLACA OBD-6136, RENAVAM 474180182, COR 

VERMELHA, ANO 2012/2013”. No entanto, o requerido não cumpriu com o 

pagamento das prestações, com vencimento em 05/09/2017, ensejando 

com isso a retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao 

final, a busca e apreensão do bem gravado, além da citação do requerido 

para os termos da ação, segundo as regras do Dec. Lei n.º 911/69. 

Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 

23.488,20 (vinte e três mil quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte 

centavos). A inicial veio instruída com documentos, dentre eles o contrato 

em que se funda o pedido junto ao ID 11742646, e também a notificação 

extrajudicial pela qual foi o requerido constituído em mora às fls. 05/08 ID 

11742646. Em decisão proferida junto ao ID 13006771, foi deferida 

liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, 

ordenando-se a citação do requerido para os termos da ação. O bem foi 

apreendido, consoante informações das partes. O requerido compareceu 

aos autos junto aos ID’s 13575420, 13575461, 13575482, 13575420 e 

13545761, purgando a mora e pleiteando a expedição do mandado de 

restituição do veículo, objeto da lide. Diante do comprovante de pagamento 

das parcelas vencidas da dívida, acostado junto ao ID 13575342. O autor 

manifestou junto ao ID 13665719, concordando com os valores 

depositados a título de purga da mora e requerendo o levantamento dos 

valores depositados na Conta Única. Vieram-me os autos conclusos para 

julgamento. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de 

Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por 

Banco Itaucard S/A contra Anderson Pereira Neves, acima qualificados, 

visando à apreensão de veículo automotor objeto de garantia de alienação 

fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual relativa ao 

pagamento das prestações ajustadas. Apesar de devidamente citado o 

requerido não apresentou contestação, entretanto purgou a mora, 

conforme petição e comprovante de pagamento junto ao ID 13575342. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerido foi devidamente 

constituído em mora, em vista do recebimento da notificação extrajudicial, 

o que é suficiente para constituir em mora o devedor. Insta esclarecer que 

na Alienação Fiduciária em garantia dá-se a transferência do domínio do 

bem móvel ao credor, denominado fiduciário (em geral, uma financeira que 

forneceu o numerário para a aquisição), em garantia do pagamento, 

permanecendo o devedor (fiduciante) com a posse direta da coisa, o 

domínio e a posse indireta passam ao credor em garantia, não se dá 

tradição real, mas sim ficta (constituto possessório). Nos termos do 

Decreto-lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, comprovada a mora ou o 

inadimplemento, o credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida 

em liminar (artigo 3º do Decreto-lei n. 911/69). Com a documentação que 

instrui a inicial, destacando-se o contrato em que se funda o pedido (ID 

11742646, fls. 03/04), e também a notificação extrajudicial pela qual foi o 

requerido constituído em mora (ID 11742646, fls. 05/08), demonstrou o 

requerente satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre 

as partes, bem ainda a constituição em mora do requerido. Ora, o autor 

teve que acionar a máquina judiciária para fazer valer o direito de receber 

seu crédito e, somente depois de deferida a liminar, compareceu o 

requerido aos autos, realizando a purgação da mora. É certo que, nos 

termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, o reconhecimento do 

pedido traz como consequência a responsabilidade pelos ônus de 

sucumbência. “In casu”, a purga da mora corresponde ao reconhecimento 

do débito no qual se baseia o pleito do autor, devendo a parte ré suportar 

o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de ofensa ao princípio da causalidade Nesse sentido: "AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. CÁLCULO DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO. 
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PURGA DA MORA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. I - O cálculo da 

Contadoria Judicial não foi impugnado especificamente, motivo por que 

considera-se suficiente o valor depositado pelo devedor fiduciário. II - A 

purga da mora corresponde ao reconhecimento do débito no qual se funda 

o pedido do autor e deve incluir as custas processuais e honorários 

advocatícios. Arts. 26 e 269, inc. II, ambos do CPC. III - Apelação 

conhecida e parcialmente provida. Maior ia.”  (TJDFT - 

20040410081884APC, Rel. Des. VERA ANDRIGHI, 4ª T.Cível, DJ 

11/07/2006) PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 

911/69. NÃO INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR 

DA PURGA DA MORA. CORREÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO 

NO ART. 269, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO 

RÉU AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. 1- Na esteira da 

mais escorreita jurisprudência, correta a não inclusão de verba honorária 

no valor da purga da mora. Entretanto, mesmo tendo o réu purgado a mora 

e o feito sido extinto com fulcro no art. 269, II, do CPC, ante o princípio da 

causalidade, deve o réu ser condenado nos consectários da 

sucumbência, uma vez que deu causa à propositura da ação. 2- A verba 

honorária, como não houve condenação, deve ser arbitrada em 

conformidade com o estatuído no art. 20, parágrafo 4º, do CPC. 3- 

Apelação conhecida e provida. Unânime.” (TJDFT - 20020110841775APC, 

Rel. Des. MARIA BEATRIZ PARRILHA, 1ª T. Cível, DJ 23/02/2006) (grifado) 

Assim, tendo o requerido efetuado o pagamento das parcelas vencidas, 

consoante o próprio banco requerente reconhece na petição junto ao ID 

13665719, a extinção da lide é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Revogo a 

liminar concedida em ID 13006771, e determino a imediata expedição de 

mandado de restituição do veículo apreendido ao requerido, com urgência, 

a ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça de plantão. Declaro quitado o 

contrato, posto que há nestes autos o depósito de todas as parcelas 

vencidas. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios do patrono do requerente, que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, com fundamento no § 2º, do artigo 85, 

do Código de Processo Civil. Expeçam-se os competentes alvarás para 

levantamento das quantias depositadas na forma indicada junto ao ID 

13665719, item 1, ao Banco executado o valor de R$ 2.631,82 (dois mil 

seiscentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos), bem ainda, na 

forma indicada no ID 13665719, item 2, a título de honorários para o 

patrono da parte autora o valor de R$ 292,42 (duzentos e noventa e dois 

reais e quarenta e dois centavos), com seus devidos rendimentos 

creditados no período. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. 

Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem 

ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em 

julgado, para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 19 de 

junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022506-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAZIEL PEDRO DE MELO 01889903132 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022506-51.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro 

Verde – MT, sociedade cooperativa, inscrita no CNPJ/MF sob n. 

26.529.420/0001-53, com sede em Lucas do Rio Verde/MT, por intermédio 

de seus advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de 

Busca e Apreensão contra Jonataziel Pedro de Melo, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CPF sob n. 15.599.037/0001-55, estabelecida 

nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alega que firmou com o 

requerido uma cédula de crédito bancário n. B41232346-8, em 27/11/2014, 

no valor de R$ 37.592,00 para pagamento em 48 parcelas de R$ 1.161,63, 

com primeiro vencimento para 28/08/2016 e último para 28/01/2018, tendo 

como garantia a alienação fiduciária do seguinte bem: Marca 

VOLKSWAGEN, Modelo SAVEIRO, Cor BRANCA, Ano de 

Fabricação/Modelo 2014/2015, Chassi 9BWLB45U5FP127942, Placa QBQ 

6427, Renavam 1028344160. No entanto, o requerido não cumpriu com o 

pagamento das prestações vencidas a partir de 27/08/2016, ensejando 

com isso a retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao 

final, a busca e apreensão do bem gravado, além da citação do requerido 

para os termos da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. 

Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 

31.920,58 (trinta e um mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e oito 

centavos). A inicial veio instruída com os documentos necessários, dentre 

eles o contrato em que se funda o pedido, e também a notificação 

extrajudicial pela qual foi o requerido constituído em mora. Em decisão 

proferida junto ao ID 9345491 foi deferida liminarmente a apreensão do 

veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a citação do requerido 

para os termos da ação. O bem foi apreendido ID 10704295 e o requerido 

devidamente citado, certidão de ID 10704295. Embora devidamente citado, 

o requerido permaneceu silente, consoante certidão de ID 13087850. 

Vieram-me os autos conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto 

Lei nº 911/69, ajuizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e 

Investimento Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde – MT 

contra Jonataziel Pedro de Melo, acima qualificados, visando à apreensão 

do veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, em face de 

descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento das 

prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto que apesar de devidamente 

citado para os termos da presente ação, o requerido deixou transcorrer o 

prazo de resposta e de purgação da mora, sendo assim declaro o 

requerido revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos de sua inércia 

processual, entre os quais a presunção de veracidade dos fatos 

articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 do CPC. Extrai-se dos 

autos o desinteresse do requerido em saldar seu débito com o requerente, 

uma vez que não efetuou o pagamento do débito, e não há nos autos 

nenhuma peça de defesa. Por fim, com a documentação que instrui a 

inicial, destacando-se a Cédula de Crédito Bancário (ID 9094255) e a 

notificação extrajudicial de ID 9094317, demonstrou o requerente 

satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes, 

bem ainda a constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão e, de 

consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando em 

favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do 

pedido. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, devidamente atualizado. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 19 de junho de 2.018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022492-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ILDEFONCIA ESPIRITO SANTO DE REZENDE OAB - 672.957.701-00 

(CURADOR)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022492-04.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc. José Benedito de 

Rezende, representado por sua Curadora Ildefoncia Espirito Santo de 

Rezende propôs Ação Revisional de Contratos Bancários c/c Tutela 

Antecipada em Caráter de Urgência em face de Banco Panamericano S/A, 

no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 8824575 e reiterando 

junto ao ID 9592315. Devidamente intimado, o Banco requerido não se 

manifestou, conforme certidão de ID 13096982, entretanto, trouxe junto ao 

ID 13593384 e 13593414 manifestação concordando com a desistência 

apenas se condenado o requerente ao pagamento de custas e 

honorários. Porém, tal manifestação foi protocolada apenas em 

11/06/2018, tentando induzir a erro o juízo com data em sua petição de 

25/04/2018. Em consequência, diante da concordância tácita do Banco 

requerido, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no 

inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas processuais 

ficarão a cargo do requerente. Pagamento que ficará suspenso pelos 

benefícios da justiça gratuita que lhe foram concedidos em decisão junto 

ao ID 7922108, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Deixo de 

condenar o requerente ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que desistente antes da citação do requerido, e do silêncio deste quando 

intimado a manifestar quanto ao pedido de desistência. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 20 de junho de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 764905 Nr: 17571-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDELL DE PAULA METRAN, JOÃO PAULO 

DO NASCIMENTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALES 

JUNIOR - OAB:13945/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, EDSON BENEDITO RONDON 

FILHO - OAB:24468, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.574/MT, LUZIA 

DE CARVALHO - OAB:17.700

 Em seguida o M.M. Juiz assim decidiu:

“Vistos etc.

Não havendo prova alguma a produzir, declaro encerrada a instrução 

processual do presente feito.

Tendo em vista a manifestação das partes de que pretendem substituir o 

debate oral por razões finais escritas, defiro o pedido para que as partes 

apresentem suas razões escritas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dando-se, inicialmente, vista dos autos ao Ministério Público.

Retornando os autos, com ou sem manifestação do autor, deverão ser 

intimados os réus, para apresentação dos memoriais, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ressalto que o réu João Paulo do Nascimento é assistido pela Defensoria 

Pública, motivo pelo qual para sua intimação, deverá ser observada a 

determinação constante no art. 183, §1º, do CPC.

Escoado o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

retornem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1134289 Nr: 24813-29.2016.811.0041

 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): CLELIO NOGUEIRA CUNHA, 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: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 6.576, DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - OAB:13647/MT, 

LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - OAB:8.534, 

PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para, 

diante da flagrante inconstitucionalidade, declarar a nulidade do ato 

administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao requerido 

Clélio Nogueira Cunha no serviço público (Ato 1.105/95); bem como 

declarar nulos: o ilegal enquadramento no cargo de carreira de Assistente 

de Apoio Legislativo (Portaria nº. 002/96); o arbitrário enquadramento e 

efetivação no cargo de carreira de Técnico Legislativo de Nível Médio (Ato 

nº. 587/03); bem como todos os reenquadramentos e progressões 

posteriores, vantagens derivadas, que beneficiaram o requerido 

indevidamente e ilegalmente. Deixo, contudo, de declarar nulo o ato que 

concedeu a averbação de tempo de serviço (Portaria nº. 983/95), 

consignando, novamente, que não interfere em nada na declaração de 

ilegalidade/nulidade do ato de estabilização extraordinária.Condeno o 

requerido Clélio Nogueira Cunha 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 Clélio Nogueira Cunha, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 815761 Nr: 22214-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ QUIRINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dr. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14.600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076-A

 Vistos etc.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos e aguarde-se na 

secretaria da Vara, pelo prazo de trinta (30) dias, eventual manifestação.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, certifique-se, procedam-se as 

anotações necessárias e arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1276662 Nr: 702-10.2018.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA SAUDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rachewski Scheir - 

OAB:16.449-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS 

STURZENEGGER - OAB:1942-A, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - 

OAB:41.952/DF, RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - 

OAB:19.535/DF

 Vistos etc.

 Acolho a justificativa apresentada pelo banco requerido e, considerando 
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o lapso temporal decorrido, concedo-lhe o prazo de quinze (15) dias para 

que sejam apresentados os documentos indicados na inicial.

 Certifique-se sobre a regularidade da representação do requerido (fl. 29) 

e se o sistema Apolo está atualizado, de forma a evitar nulidades nas 

intimações via DJE (art. 272,§ 2.º do CPC).

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1293163 Nr: 5882-07.2018.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR RODRIGUES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER ( BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14.760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, LUIZ CARLOS 

STURZENEGGER - OAB:1942-A, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - 

OAB:41.952/DF, RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - 

OAB:19.535/DF

 Vistos etc.

 Acolho a justificativa apresentada pelo banco requerido e, considerando 

o lapso temporal decorrido, concedo-lhe o prazo de quinze (15) dias para 

que sejam apresentados os documentos indicados na inicial.

 Certifique-se sobre a regularidade da representação do requerido (fl. 29) 

e se o sistema Apolo está atualizado, de forma a evitar nulidades nas 

intimações via DJE (art. 272,§ 2.º do CPC).

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1276663 Nr: 703-92.2018.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIETA RODRIGUES DE AMORIM ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rachewski Scheir - 

OAB:16.449-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, EVELINE GUERRA DA SILVA - OAB:22987, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, LUIZ CARLOS 

STURZENEGGER - OAB:1942-A, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - 

OAB:41.952/DF, RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - 

OAB:19.535/DF

 Vistos etc.

 Intime-se a requerente, por meio de seu advogado, para manifestar 

acerca dos documentos apresentados pelo requerido às fls. 46/79, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Com a manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1276660 Nr: 700-40.2018.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE SIQUEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rachewski Scheir - 

OAB:16.449-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, EVELINE GUERRA DA SILVA - OAB:22987, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, LUIZ CARLOS 

STURZENEGGER - OAB:1942-A, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - 

OAB:41.952/DF, RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - 

OAB:19.535/DF, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Vistos etc.

 Intime-se a requerente, por meio de seu advogado, para manifestar 

acerca dos documentos apresentados pelo requerido às fls. 42/73, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Com a manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1278574 Nr: 1432-21.2018.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE JESUS BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS STURZENEGER - 

OAB:1.942-A, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - OAB:41.952/DF, 

RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - OAB:19.535/DF

 Vistos etc.

 Intime-se a requerente, por meio de seu advogado, para manifestar 

acerca dos documentos apresentados pelo requerido às fls. 41/74, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Com a manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 287346 Nr: 8696-75.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, LUIZ EUGÊNIO DE GODOY, NIVALDO DE ARAÚJO, GERALDO 

LAURO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, ROBERTO APARECIDO TURIN - OAB:P. DE 

JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, RODRIGO DE BITTENCOURT 

MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS 

- OAB:130011/SP

 Diante do exposto, homologo a desistência da ação em relação ao 

requerido Nivaldo de Araújo, diante do óbito e inexistência de bens 

significativos a inventariar, na forma pleiteada pelo representante do 

Ministério Público.Em consequência, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, apenas em relação ao requerido falecido, devendo a ação prosseguir 

em seus ulteriores termos até a decisão final.Procedam-se as anotações 

necessár ias na distr ibuição, cadastro e autuação do 

processo.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 428067 Nr: 9979-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SOUZA DE BARROS, DISVECO 

LTDA - DISTRIBUIDOR DE VENDA DE VEÍCULO TOYOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO XAVIER DE SOUZA 

CORBELINO JUNIOR - OAB:13.591/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA 

- OAB:4705/MT, DÉBORA NAHIME ASTOLPHO - OAB:12.131 OAB-MT, 

JOÃO HENRIQUE TELES DE SOUZA - OAB:11.409/MT, RODOLPHO 

AUGUSTO S. V. DIAS - OAB:8132/MT., WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT, ZOROASTRO C. TEIXEIRA - OAB:743

 Vistos etc.

 Cuida-se de cumprimento da sentença proferida nestes autos, referente 

aos honorários sucumbenciais (fls. 290/292).

 O requerido foi intimado a quitar o débito, porém, não o fez (fl. 298) e 

foram realizadas diversas tentativas de penhora por meio do Bacenjud e 

mandado, sendo realizada a restrição de três veículos via Renajud (fl. 

323).
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 Às fls. 360/361, as partes informam a realização de composição amigável 

e a quitação integral do débito. Requereram, assim, 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.

 Segue comprovante de cancelamento da restrição de transferência dos 

veículos penhorados via Renajud (fl. 323).

 Restituam-se ao requerido os documentos juntados à fl. 347, mediante 

certidão.

 Transitada em julgado, procedam-se as anotações legais e, não havendo 

pendências, arquivem-se os autos.

 Custas e taxa judiciária recolhidas no início do processo (fl. 75/78).

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011226-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JERONIMO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES MAURO SILVA OAB - MT19857/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIRTON AMBROSIO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1011226-49.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: MARIA JERONIMO DE LIMA 

EXECUTADO: ADAIRTON AMBROSIO DE LIMA Vistos etc. Intime-se o 

ilustre subscritor da peça exordial para emendá-la, em 15 (quinze) dias, 

colacionando aos autos, cópia da procuração e documentos da autora, 

sob pena de indeferimento da presente ação. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 

de junho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001403-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY GOMES DA COSTA OAB - MT0015934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1001403-85.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO PARTE RÉ: POLIANA 

OLIVEIRA DA SILVA INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA 

DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/01/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.000,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos 

termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: 

"Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta por Manoel Joaquim da 

Silva Filho, em face de Poliana Oliveira da Silva. Esclarece a parte autora, 

que a curatelanda sofreu um acidente vascular encefálico isquêmico em 

ponto, evoluindo para síndrome de “locked-in”, ficando limitada ao leito, 

com tetraplegia espástica, o que a impossibilita da prática dos atos da vida 

civil, conforme declaração médica de id. 4636035. A ação foi recebida – 

id. 4639799, quando, então, foi deferido o pedido de tutela de urgência, 

nomeando o autor, curador provisório da curatelanda. Termo de curatela 

assinado – id. 8150329. Relatório de estudo social – id. 4978706, onde se 

contatou que a curatelanda está impossibilitada de realizar movimentos 

físicos, porém, escuta e movimenta os olhos. Certidão positiva de citação 

da curatelanda, cuja diligência possibilitou averiguar que a curatelada não 

possui condições para se locomover, sendo acompanhada por uma 

enfermeira. Nomeado curador especial – id. 9773796, foi apresentada 

contestação por negativa geral – id. 10094056. Instado a se manifestar, o 

digno Ministério Público Estadual opinou pelo deferimento do pedido de 

curatela. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a curatelada sofreu um acidente vascular encefálico 

isquêmico em ponto, evoluindo para síndrome de “locked-in”, com 

tetraplegia espástica, encontrando-se, hoje, restrita ao leito, sem qualquer 

possibilidade de locomoção, o que a impossibilita à prática dos atos da 

vida civil. A fim de corroborar os fatos apresentados, o estudo 

psicossocial realizado – id. 4978706, constatou que a curatelanda “no 

momento encontra-se incapacitada para realizar movimentos físicos, como 

caminhar, falar, fazer movimento com os braços e pernas, porém 

observamos que ela escuta e movimenta os olhos”. Ademais, continuam 

as técnicas responsáveis pelo estudo: “durante o percurso da entrevista 

percebemos que a interditada aparentou estar sendo muito bem cuidada 

pela família, oferecendo a ela muito carinho e atenção, bem como 

tratamento necessário para sua recuperação e restabelecimento com boa 

qualidade de vida”. A curatela se apresenta como medida necessária 

neste momento, diante da completa incapacidade da curatelanda ao 

exercício dos atos da vida civil, estando o autor, seu genitor, apto ao 

exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de 

POLIANA OLIVEIRA DA SILVA, tornando definitiva a decisão provisória, 

para que o autor, pratique os atos da vida civil de sua filha, que envolvam 

gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu 

nome, os valores respectivos. Além disso, o curador poderá deliberar 

sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade com as 

prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida civil, 

dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe como curador, o requerente 

MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO. Procedam-se as devidas anotações 

e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Custas pelo requerente. P. R. I. 

C. Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito". Eu, RUBENS ANTONIO DE 

CAMPOS FILHO , digitei. Cuiabá - MT, 26 de março de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013869-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ARRUDA SILVA DANTAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMIRO MOREIRA DANTAS NETO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 1013869-14.2017.8.11.0041 - 

PJE ESPÉCIE: [Alimentos, Alimentos] EXEQUENTE: ADRIANA DE ARRUDA 

SILVA DANTAS Patrono da Exequente: Defensoria Pública de Mato 
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Grosso EXECUTADO: ELMIRO MOREIRA DANTAS NETO INTIMANDO(A, S): 

ELMIRO MOREIRA DANTAS NETO, CPF n. 459.256.741-20 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO:05/05/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 2.168,83 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, por todo o 

conteúdo do despacho abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado, 

bem assim para Pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido 

de custas, se houver (art. 523, caput, do CPC), 2. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento integral do quantum devido, 

voluntariamente, será expedido, desde logo, mediante prévia 

apresentação de demonstrativo do débito discriminado e atualizado (art. 

524 do CPC), mandado de penhora e avaliação, para penhora de tantos 

bens quantos bastem para pagamento do valor devido/executado, (§3º do 

art. 523 do CPC), em observância inclusive dos bens que tiverem sido 

indicados pelo exequente (art. 524, VII, CPC). 3. O Executado poderá 

apresentar IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias, nos próprios 

autos, após o término do prazo para o pagamento voluntário, 

independentemente de nova intimação, nos termos do art. 525 do CPC. 4. 

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado. A intimação da penhora será feita ao 

advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele 

pertença. Se não houver constituído advogado nos autos, o executado 

será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. O disposto no § 

1º não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do 

executado, que se reputa intimado. Considera-se realizada a intimação a 

que se refere o § 2º quando o executado houver mudado de endereço 

sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo 

único do art. 274. (art. 841 e §§ do CPC). 5. Recaindo a penhora sobre 

bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do 

executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de 

bens (art. 842 do CPC). Resumo da Inicial: M. A. D. S., representado por 

Adriana de Arruda Silva Dantas interpôs a presente Ação de Cumprimento 

de Sentença de prestação alimentícia em desfavor de Elmiro Moreira 

Dantas Neto, requerendo o pagamento das prestações alimentícias em 

atraso referentes aos meses de maio a novembro de 2016, valor 

atualizado de R$ 2.468,72. Decisão ID 11869543: Vistos etc. Ante as 

afirmações do id:11726911, de que, a parte autora não possui, 

informações, acerca do paradeiro do demandado, determino que, se 

promovam buscas, por meio dos Sistemas conveniados, inclusive MTE, 

visando a obtenção do endereço de Elmiro Moreira Dantas Neto, CPF: 

459.256.741-20, filho de Raimundo Moreira Dantas e Dioga Gomes de Lira 

Dantas. Caso as buscas restem positivas, intime-se o executado, para em 

15 (quinze) dias, pagar o valor de R$ 2.468,72 (dois mil quatrocentos e 

sessenta e oito reais e setenta e dois centavos), correspondentes às 

prestações alimentícias, devidas nos meses de maio a outubro/2016. 

Frustradas as buscas acima mencionadas, defiro o pedido de citação 

ficta, 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, 22 de fevereiro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito Assinado 

eletronicamente por: ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES 

G I M E N E Z  N E L I A N 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11869543 18022612011901800000011679262 Eu, TATIANE 

BEZERRA BONA , digitei. Cuiabá - MT, 20 de junho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015150-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR OAB - MT0013565A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. G. D. S. L. (RÉU)

K. C. D. S. L. (RÉU)

M. V. D. S. L. (RÉU)

J. G. D. S. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINA GOMES DE SOUZA LOBO OAB - 376.439.161-87 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1015150-68.2018.8.11.0041 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, 20 de junho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014279-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA RIBEIRO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT0004156A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON RIBEIRO DE MELLO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1014279-72.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ROSANA RIBEIRO DE MELLO 

REQUERIDO: HAMILTON RIBEIRO DE MELLO Vistos etc. INTIME-SE a parte 

autora, para que apresente procuração outorgada por Iracema da Rocha 

Mello, a fim de possibilitar a sua inclusão no polo ativo da ação, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de junho de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1037423-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA LUSTOSA GIORDANI (EXEQUENTE)

GABRIELA LUSTOSA GIORDANI (EXEQUENTE)

F. L. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya MaranhBagio OAB - MT0008079A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON FABIO GIORDANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1037423-75.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da justificativa e documentos, no 

prazo de 5 dias. CUIABÁ, 20 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.: 60170 Nr: 2812-41.2002.811.0041

 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: SRSLO, NLO, HMOF, DIO, RSGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdHMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. PAULO CÉZAR ZAMAR 

TAQUES - OAB:4659, FLAVIO JOSE FERREIRA UNIJURIS - 

OAB:3.574/MT, IVANOVA RAPOSO QUINTELA TAQUES - OAB:5.379, 

Ivanowa Raposo Quintela Taques - OAB:5.379/MT, JORGE AURÉLIO 

ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.659/MT, Silvia Regina Siqueira Loureiro - OAB:5799-A, SILVIA 
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REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA - OAB:7149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 60170

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido formulado à fl. 468.

EXPEÇA-SE alvará judicial, para levantamento dos valores em favor de 

Natan Loureiro Oliveira, conforme requerido, transferindo-o à conta 

bancária informada à fl. 469, tendo em vista que já alcançou a maioridade.

Na sequência, diante da expedição do formal de partilha, arquivem-se os 

autos, procedendo às baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de junho de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1081608 Nr: 2317-06.2016.811.0041

 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: AOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CAMPOS BALERONI - 

OAB:4849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1081608

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, para que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

manifeste seu interesse no prosseguimento da ação, requerendo o que de 

direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 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

 Código 777771

 Vistos etc.

A Portaria n° 554/2016 – PRES determinou que, a partir do dia 07.11.2016, 

todos os processos de competência desta Vara Judicial e, de outras 

unidades judiciárias, fossem protocolados e distribuídos, obrigatoriamente, 

por meio do sistema de Protocolo Judicial Eletrônico (PJE).

Sendo assim, determino que a distribuição eletrônica do pedido constante 

em fls.204/272, como Ação de Cumprimento de Sentença, eis que, este 

fora protocolado em 06/06/2018.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 19 de junho de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1110085 Nr: 14695-91.2016.811.0041

 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: DDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, MARIA SÔNIA CASTRO BRANCO - OAB:21.231-A/MT, 

OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12860 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT BASSI - OAB:10.964-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OSEIAS LUIZ 

FERREIRA, para devolução dos autos nº 14695-91.2016.811.0041, 

Protocolo 1110085, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013458-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA VASCONCELLOS RIBEIRO DE SOUZA AMADIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SCHMIDT BARROS OAB - MT12020/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO ARNAUT AMADIO (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1013458-34.2018.8.11.0041. AUTOR: JANAINA VASCONCELLOS RIBEIRO 

DE SOUZA AMADIO RÉU: JOSE RICARDO ARNAUT AMADIO Vistos etc. 

Trata-se de Ação Anulatória de Homologação de Partilha estabelecida em 

divórcio consensual por erro ou vício de consentimento, proposta por 

Janaina Vasconcellos Ribeiro de Souza, em face de José Ricardo Arnaut 

Amandio, ambos devidamente qualificados nos autos. A demanda fora 

proposta perante esta Vara Judicial, no entanto, fora o nobre juízo da 1ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea 

Grande/MT, o prolator da decisão que homologou o divórcio em questão, 

no processo n° 18654-32.2012.8.11.0002 - Cód. 298148, conforme título 

constante no Id. 13259926. Sobre o tema é importante lembrar que, o art. 

61, caput do Código de Processo Civil dispõe: A ação acessória será 

proposta no juízo competente para a ação principal. (grifo nosso) Diante 

do exposto, determino a remessa dos presentes autos, ao insigne juízo da 

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea 

Grande/MT, mediante as devidas baixas e anotações. Cumpra-se com a 

máxima urgência. Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1015149-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MESCLAIR CLAUDIA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA KESIA NUNES BUSCARIOLLI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1015149-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MESCLAIR CLAUDIA NUNES 

REQUERIDO: SUZANA KESIA NUNES BUSCARIOLLI Vistos etc. Acolho 

emenda de Id. 13687712, Defiro a gratuidade postulada, com fundamento 

no art. 98 do CPC. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, III). 

Nomeio como Curadora Provisória de Suzana Késia Nunes Buscariolli, 

mediante compromisso, Mesclair Claudia Nunes Nacer, para que, pratique 

os atos da vida civil da curatelanda que, envolvam gestão patrimonial e de 

recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu nome, os valores 

respectivos. Além disso, o curador poderá deliberar sobre o tratamento de 

saúde adequado, em conformidade com as prescrições médicas e demais 

representações, nos atos da vida civil, dentro dos limites previstos no art. 

84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Cite-se a 

curatelanda[1] dos termos desta ação, fazendo constar do mandado que, 

a mesma poderá impugnar o pedido, contados 15 (quinze) dias após a 

citação. No ato da citação, o ilustre Oficial de Justiça, deverá informar, se 

a curatelanda, encontra-se em condições de locomoção para se 

apresentar em Juízo. Transcorrido o prazo da citação, sem manifestação 
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da parte ré, remetam-se os autos à culta Defensora Pública, Drª Gislaine 

Figueira Desto que, ora nomeio como curadora especial da beneficiária, 

conforme disciplina o art. 72, do CPC. Oficie-se o INSS, para que em 05 

(cinco) dias, informe a este Juízo se a curatelanda, recebe algum 

benefício previdenciário. Em caso positivo, que seja remetida cópia do 

prontuário e laudo médico, para ser juntado a estes autos. Como medida 

de celeridade, sirva a cópia da presente como mandado de intimação. 

Realize-se estudo social em 30 (trinta) dias. Notifique-se o douto Parquet. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito 

[1] SUZANA KESIA NUNES BUSCARIOLLI (CURATELANDA), endereço: 

Rua Capitão Iporã, n° 140, Apartamento 702, Bairro Pico do Amor, 

Cuiabá/MT, CEP 78.065-090 – ZONA 01.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021980-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

JULIA TRETEL PENCO ALMEIDA (REQUERENTE)

CELSO FERREIRA PENCO FILHO (REQUERENTE)

JULIANA DE CARVALHO FERREIRA PENCO (REQUERENTE)

RODRIGO DE CARVALHO FERREIRA PENÇO (REQUERENTE)

CELIA DE CARVALHO FERREIRA PENCO (REQUERENTE)

FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO (REQUERENTE)

LUCILIA TRETEL SERVILHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (INVENTARIADO)

LUCILIA TRETEL SERVILHA (INVENTARIADO)

FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO (INVENTARIADO)

CELIA DE CARVALHO FERREIRA PENCO (INVENTARIADO)

JULIANA DE CARVALHO FERREIRA PENCO (INVENTARIADO)

RODRIGO DE CARVALHO FERREIRA PENÇO (INVENTARIADO)

CELSO FERREIRA PENCO FILHO (INVENTARIADO)

JULIA TRETEL PENCO ALMEIDA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1021980-21.2016.8.11.0041. REQUERENTE: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA, LUCILIA TRETEL SERVILHA, FRANCISCO CONRADO FERREIRA 

PENCO, CELIA DE CARVALHO FERREIRA PENCO, RODRIGO DE 

CARVALHO FERREIRA PENÇO, JULIANA DE CARVALHO FERREIRA 

PENCO, CELSO FERREIRA PENCO FILHO, JULIA TRETEL PENCO ALMEIDA 

INVENTARIADO: JULIA TRETEL PENCO ALMEIDA, CELSO FERREIRA 

PENCO FILHO, JULIANA DE CARVALHO FERREIRA PENCO, RODRIGO DE 

CARVALHO FERREIRA PENÇO, CELIA DE CARVALHO FERREIRA PENCO, 

FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO, LUCILIA TRETEL SERVILHA, 

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA Vistos etc. Preliminarmente, 

mantenho o indeferimento do pedido realizado no id. 10648679, tendo em 

vista que ainda está pendente a citação dos herdeiros Rodrigo de 

Carvalho Ferreira Penço e Juliana de Carvalho Ferreira Penço, o que dá, 

ainda, caráter litigioso ao presente processo, considerando que as 

procurações de todos os herdeiros poderiam ter sido apresentadas nos 

autos, caso em que, o inventário se processaria pelo rito do arrolamento, 

já que inexiste incapaz, permitindo maior margem de liberdade quanto às 

alterações na situação jurídica dos direitos sobre os bens do espólio. Por 

outro lado, CONCEDO prazo para o recolhimento do ITCMD, o qual poderá 

ser recolhido ao final deste processo. Outrossim, INTIME-SE a 

inventariante, para que: 1º. junte os documentos pessoais dos herdeiros 

já habilitados, a fim de comprovar a sua condição de herdeiro. 2º. junte 

cópia do testamento realizado pelo autor da herança. 3º. junte certidões 

negativas, referente as Fazendas Públicas do Estado de São Paulo e do 

município de localização de parte dos bens do espólio. 4º. Documentos 

comprobatórios dos bens que integram o espólio, atualizados, caso ainda 

não apresentados. Por fim, CUMPRA-SE integralmente, com urgência, a 

decisão de id. 4329739, citando-se os herdeiros Rodrigo de Carvalho 

Ferreira Penço e Juliana de Carvalho Ferreira Penço, no endereço 

fornecido no id. 11458577. Com a citação realizada, proceda-se a 

INTIMAÇÃO da inventariada para a apresentação das últimas declarações, 

acompanhada de plano de partilha. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de junho de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010424-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. M. S. C. (EXEQUENTE)

JOICE MARTINS SILVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER JOSE BARBOSA DA CUNHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT23044/O (ADVOGADO)

MARCIA MARIA DA SILVA OAB - MT0008922S (ADVOGADO)

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1010424-85.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: JULIA GABRIELLY MARTINS 

SILVEIRA CUNHA, JOICE MARTINS SILVEIRA EXECUTADO: WAGNER 

JOSE BARBOSA DA CUNHA Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença, proposto por Júlia Gabrielly Martins Silveira Cunha, 

representada por sua genitora Joice Martins Silveira, em desfavor de 

Wagner José Barbosa da Cunha, devidamente qualificados nos autos. 

Busca o exequente o recebimento de obrigação alimentícia em atraso, 

ampara por título executivo judicial, proferido nos autos nº. 

2321-36.2012.811.0024 – cód. 51799, que tramitou perante a 2ª Vara da 

comarca de Chapada dos Guimarães, que alcança o valor de R$ 1.680,12 

(mil seiscentos e oitenta reais e doze centavos), em observância ao rito 

do art. 528, do Código de Processo Civil. A ação foi recebida, por meio da 

decisão de id. 5878153, na qual foi determinada a citação do requerido 

para pagamento, sob pena de protesto e prisão civil. O requerido foi 

regularmente citado – id. 8385977, pugnando no petitório de id. 8759263 

pelo parcelamento do débito, com o que discordou a parte autora, 

pugnando, via de consequência, pela prisão civil do requerido, 

apresentando, inclusive, planilha de cálculo atualizado do débito, que 

alcança o valor de R$ 4.037,40 (quatro mil trinta e sete reais e quarenta 

centavos), nos termos da petição de id. 9286056. Após pronunciamento 

favorável do ilustre Ministério Público - id. 9569181, foi decretada a prisão 

civil do requerido, nos termos da decisão de id. 9604556. O mandado de 

prisão foi expedido sob o nº. 05/2017 – id. 9887290, assim como, a 

certidão de dívida para protesto – id. 10047245. O requerido pugnou pela 

revogação da prisão civil decretada – id. 10311660, mediante a 

apresentação de comprovante de depósito do valor de R$ 5.164,00 (cinco 

mil cento e sessenta e quatro reais), que foi acostado ao id. 10311754. 

Intimada, a parte autora se manifestou no id. 10748057, informando a 

existência de saldo devedor remanescente de R$ 584,95 (quinhentos e 

oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), razão pela qual foi 

determinada a expedição de novo mandado de prisão civil - id. 10971996, 

que se deu sob o nº. 12/2018 – id. 10971996. Novamente, o executado 

efetuou o depósito judicial do valor de R$ 584,95 (quinhentos e oitenta e 

quatro reais e noventa e cinco centavos), juntando comprovante no id. 

13034138. Em face do depósito realizado, a parte autora apresentou 

novos cálculos, nos quais resulta saldo devedor no valor de R$ 3.557,19 

(três mil quinhentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos), pelo 

que pugnou pelo cumprimento do mandado de prisão já expedido. Foi 

determinado no id. 13212930, o aditamento do mandado de prisão – id. 

11502460, para que constasse o novo endereço do requerido, assim 

como, o valor atualizado do débito alimentar, o que culminou na expedição 

do mandado de prisão civil nº. 19/2018 – id. 13542290. O mandado de 

prisão civil nº. 19/2018 foi cumprido, nos termos da certidão de id. 

13663552, o que levou ao pagamento do valor devido, pelo requerido, 

mediante depósito judicial da quantia de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos 

e cinquenta reais), conforme comprovante acostado ao id. 13726072. 

Intimada, a parte autora pugnou pela expedição de alvará de soltura, assim 

como, pela expedição do alvará para levantamento dos valores 

depositados. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO EXTINTA a presente ação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, diante do pagamento integral do débito ora 

executado. REVOGO a ordem de prisão de WAGNER JOSÉ BARBOSA DA 
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CUNHA, servindo cópia da presente decisão como Alvará de Soltura. 

Coloque-se o custodiado em liberdade, se por outro motivo, não estiver 

preso. Via de consequência devem ser recolhidos os mandados de prisão 

que, por ventura, tenham sido encaminhados para cumprimento. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento do valor depositado em conta 

judicial, que deverá ser transferido para a conta da representante da 

requerente, Joice Martins Silveira, nº. 0007422-5, agência 6337-1, do 

Banco Bradesco, CPF 038.529.481-69 – id. 5875031. PROCEDAM-SE as 

baixas junto aos sistemas de crédito e protesto. Transitada em julgado, 

após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, 

independentemente, de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 20 de junho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003527-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES LUCIANO DE CAMPOS (REQUERENTE)

JOEL LUCIANO DE CAMPOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE CAMPOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1003527-41.2017.8.11.0041. Parte Autora: REQUERENTE: ARISTIDES 

LUCIANO DE CAMPOS, JOEL LUCIANO DE CAMPOS NETO Parte Ré: 

INVENTARIADO: MARIA APARECIDA DE CAMPOS Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Ação de Inventário, proposta por Aristides Luciano de Campos e 

Joel Luciano de Campos Neto, visando à outorga de escritura definitiva de 

imóvel, deixado por Maria Aparecida de Campos, falecida na data de 02 de 

setembro de 1997 – id. 4814884, devidamente representado nos autos. Na 

inicial, o autor esclarece que foi casado com a falecida, sob o regime da 

comunhão de bens que, por sua vez, não deixou bens a inventariar, mas 

somente a obrigação de outorga de escritura pública, de sua parte ideal, 

do imóvel de matrícula 36.670 – id. 4814896, localizado no bairro Bela 

Vista, nº. 06, quadra 35, nesta Capital, à Liziane Regina da Silva Campos, 

afirmando que o mesmo foi alienado há mais de quinze anos, razão pela 

qual pugnou pela expedição de alvará. A ação, inicialmente proposta pelo 

rito do inventário, foi recebida pelo rito do arrolamento, nos termos da 

decisão de id. 4824461. Foram realizadas buscas de ativos e bens em 

nome da falecida, por meio dos sistemas conveniados, que restaram 

negativas – id. 5018055. Certidão negativa de débito, perante às Fazendas 

Públicas Municipal e Federal, constam dos ids. 5803630 e 5803630. Tendo 

em vista a inexistência de comprovação da alienação do imóvel realizada 

entre os interessados, foi proferida decisão no id. 5908016, no sentido da 

impossibilidade de expedição de alvará judicial para a outorga de escritura 

definitiva de propriedade do imóvel, a qual deverá ser realizada após a 

partilha. Certidão negativa de débitos tributários, perante à Fazenda 

Pública Estadual, consta no id. 7313253. No id. 8135493 foi determinada a 

comprovação do vínculo conjugal do inventariante, com a autora da 

herança, que, no id. 9267502, informou que o cartório que celebrou o 

casamento de ambos pegou fogo, levando à perda de todos os arquivos, 

o que restou demonstrado por meio da certidão, acostada ao id. 

12344682, expedida pelo Cartório de Registro Civil, da comarca de 

Icaraíma/PR. O inventariante esclareceu no id. 10055847, no que tange à 

parte ideal do imóvel integrante do acervo que, com a ressalva de sua 

meação, será atribuído integralmente ao único herdeiro, Joel Luciano de 

Campos Neto, seu filho. Em que pese à impossibilidade de expedição de 

segunda via da certidão de casamento do inventariante, com a autora da 

herança, verifica-se de sua certidão de óbito que foi qualificada como 

"casada" e na matrícula do imóvel, integrante do acervo, consta sua 

aquisição pelo inventariante, qualificado como "casado", sob o regime de 

comunhão de bens, com a inventariada, Maria Aparecida de Campos. 

Ademais, a único herdeiro da falecida é parte na presente demanda, não 

apresentando impugnação quanto à qualidade de meeiro do inventariante, 

estando todos devidamente representados, razão pela qual não vislumbro 

óbice ao deferimento do pedido de adjudicação. Diante do exposto, e tudo 

mais que dos autos consta, HOMOLOGO o pedido de adjudicação do 

direito que recai sobre o bem imóvel, deixado por MARIA APARECIDA DE 

CAMPOS, por seu herdeiro, JOEL LUCIANO DE CAMPOS NETO, com 

fundamento no art. 487, inciso III e art. 659 e seguintes, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, conforme 

consta no id. 10055847. Transitada em julgado esta decisão, SOMENTE 

APÓS a juntada, aos autos do comprovante de recolhimento do ITCMD, 

remetam-se os autos à Fazenda Pública Estadual, para manifestação e, 

em seguida, não havendo impugnações, EXPEÇA-SE carta de adjudicação. 

Após, procedam-se as devidas baixas e anotações legais, inclusive 

perante o ilustre Cartório Distribuidor, arquivando-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 19 de junho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004045-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO OAB - MT10166/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Trata-se de petição juntada ao processo com id. 13375229, em que 

a requerente informa erro contido na sentença que determinou a 

expedição de alvará para levantamento de valores depositados nas 

contas vinculadas de FGTS, ao passo que o pedido de levantamento se 

refere aos saldos depositados nas contas bancárias do falecido na Caixa 

Econômica Federal. Defiro o requerimento formulado na petição com id. 

13375229. Expeça-se o alvará para levantamento do valor depositado nas 

contas bancárias de titularidade falecido na Caixa Econômica Federal. 

Após, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1033388-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENI MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT0012760A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1033388-72.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 4.773,42; Tipo: Cível; 

Espécie: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)/[LEVANTAMENTO DE 

VALOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ENI MOREIRA 

DE SOUZA Parte Ré: INTERESSADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT 

Vistos, Eni Moreira de Souza, formulou o presente pedido de Alvará 

Judicial para o fim de levantamento e saque de numerário remanescente 

junto ao Banco Sicredi Celeiro do MT, do ex-correntista Enilson Siqueira de 

Souza, em razão do falecimento deste, ocorrido em 17.05.2014, conforme 

atestado de óbito de Id. 10494741. O processo foi distribuído à 9ª Vara 

Cível desta capital, e o juiz declinou competência a uma das varas 

Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca, e o processo foi 

redistribuído a esta vara (Id. 10527639). É o breve relatório. D E C I D O. A 

certidão de óbito indica que o de cujus era solteiro, e deixou dois filhos e 

não apenas um conforme afirma a petição inicial. "Afirmou que o falecido 

teve um filho com Fabiana Geize Monção, com o nome de Lucas Siqueira 

Monção; atualmente convivia com o mesmo e tiveram uma filha com o 

nome de Thaynara Siqueira de Souza. Não deixou bens a inventariar e não 

deixou testamento)" (ID 10494741). Nos termos do art. 1.689 do Código 

Civil, compete aos pais administrar os bens dos filhos menores sob sua 

autoridade. Logo, sendo a requerente mãe de Thaynara, filha comum, 

conforme prova a certidão de nascimento juntada aos autos, tem ela 

competência para solicitar o presente alvará, porém, somente a parte que 

pertence à filha. Com relação a ela, própria, nada há de comprovação da 
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alegada união estável. Ao contrário do que afirma a petição inicial, o 

falecido não deixou apenas uma filha, mas dois filhos. No entanto, o 

subscritor da inicial, mesmo de posse da certidão de óbito, onde conta a 

existência de dois filhos, requereu a expedição de alvará para 

levantamento e saque do total, ignorando os direitos do outro filho do de 

cujus. Ante o exposto, com fulcro no art. 1º da Lei nº 6.858/80, defiro o 

pedido de expedição do alvará para levantamento e saque de 50% 

(cinquenta por cento) dos valores depositados na conta Banco Sicredi 

Celeiro do MT, em nome do ex-correntista Enilson Siqueira de Souza, em 

favor da requerente Eni Moreira de Souza, sem necessidade de prestar 

contas. Dê-se ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, 

certifique-se e expeça-se o alvará, arquivando-se ao final com as 

cautelas de praxe. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá-MT, 04.05.2018. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005240-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ADRIANO ALMEIDA PRADO CESTARI OAB - PR34677 (ADVOGADO)

CRISTHOFER PINTO OLIVEIRA OAB - PR30035 (ADVOGADO)

ALCENIR TEIXEIRA OAB - PR50626 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAÍNA MARIA FERRARI SAEZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte requerente, para que, 

dentro do prazo de 15 dias, manifeste acerca do Laudo Psicossocial 

acostado aos autos. Cuiabá, 20/06/2018. Mirelli Silva.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1027594-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO PALMA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT0011495A (ADVOGADO)

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT0004747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS PALMA DE MOURA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ELIETE DE MOURA BOURET (HERDEIRO)

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para intimar a inventariante a, dentro do prazo 

de 15 dias, dar integral cumprimento a decisão acostada ao ID 13230002. 

Cuiabá, 20/06/2018. Mirelli Silva.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1028970-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOCOLINO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

LUZIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA OAB - MT16542 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEDES DA SILVA (INVENTARIADO)

 

Visto.  Considerando a informação do fa lecimento do 

requerente/inventariante, nomeio para exercer a função de inventariante, 

a Sra. Luzia Pereira da Silva. Intime-se a inventariante, na pessoa de seu 

advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, compareça para firmar o 

compromisso e promover o andamento do processo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037394-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GISELE MAIA SPINOLA OAB - MT0008678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO MARANHAO AYRES FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1037394-25.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: LORENZO MAIA FERREIRA 

EXECUTADO: RODOLFO MARANHAO AYRES FERREIRA Vistos. Lorenzo 

Maia Ferreira representado por sua mãe Laura Gisele Maia Spínola aforou 

Ação de Execução de Alimentos em face de Rodolfo Maranhão Ayres 

Ferreira. A demanda fora proposta perante o Juízo da 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, mas a douta Juíza 

declinou competência a esta vara. Entretanto, a parte autora requereu a 

desistência da ação (id. 13505390). É o breve relatório. D E C I D O. 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação (id. 13505390), e declaro 

extinto o processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Transitada formalmente em julgado, 

certifique-se e arquive-se, procedendo-se com as baixas de praxe. 

Justiça gratuita. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1024330-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. N. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Despacho proferido em audiência. Termo anexo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1164214 Nr: 37630-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJTN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS - 

OAB:12.264/MT, RAUL QUEIROZ DE AQUINO - OAB:23.242/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 37630-28.2016 – Código 1164214

 Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 124.

 Expeça-se o necessário para a liberação dos valores, nos moldes 

requeridos.

 Por fim, oficie-se à Assembleia Legislativa, a fim de que informe a este 

Juízo o cronograma para pagamento das últimas parcelas, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 12 de junho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 400912 Nr: 33687-47.2009.811.0041

 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: RMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT, RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raquel Cristina Rockenbach 

Bleich - OAB:7655/MT

 Processo nº. 33687-47.2009 – Código 400912

 Vistos.

 Retifique-se a capa dos autos para liquidação de sentença.

 Nos termos do art. 511 do novo Código de Processo Civil, INTIME-SE o 
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requerido, na pessoa de seu advogado, para, querendo, apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de junho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1044765 Nr: 43808-27.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDS, ANDS, MNDS, ISR, NLSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ALMEIDA VENANCIO 

LOUREIRO - OAB:12817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:15

Nome do(a) Citando(a):JOSÉ NUNES DE SIQUEIRA, ALBERTO NUNES DE 

SIQUEIRA, MANOEL NUNES DE SIQUEIRA, ILDA SIQUEIRA RIDOLF, NISE, 

LOURDES SIQUEIRA DE SANTANA.

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho: Processo nº. 43808-27.2015.811.0041

 Código 10044765

 Visto.

 Defiro o pedido de gratuidade processual, formulado nos termos da Lei n. 

1.060/50.

 Verifico que a ação foi proposta em face do espólio de Aline Nunes 

Siqueira, entretanto, o espólio não pode ser parte na presente ação. 

Assim, exclua o espólio do pólo passivo da ação, e coloque os 

sucessores do “de cujus”, qualificando-os corretamente, para que sejam 

citados.

 Sanada a irregularidade, baixem os autos ao setor de cadastramento para 

as devidas retificações.

 Observo, ainda, que os documentos imprescindíveis à propositura desta 

ação, ou seja, documentos pessoais da requerente e Certidão de Óbito da 

falecida, estão ilegíveis, o que na prática, equivale à ausência deles.

 Além disso, é necessário que venha aos autos, a Certidão de Nascimento 

da requerente.

 Concedo o prazo de 10 (dez) dias para requerente atender às 

providências acima, sob pena de indeferimento da inicial.

 Em havendo petição sanando as irregularidades, ao Ministério Público, e 

depois conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, MT, 19 de outubro de 2015.

Sergio Valério

Juiz de Direito Vistos.

Defiro os requerimentos de fl. 69.

Proceda-se com a retificação do polo passivo. Após, proceda-se com a 

busca de informações sobre o endereço dos requeridos no SIEL/TRE/MT e 

INFOSEG.

Se forem encontrados os endereços, citem-se para, querendo, apresentar 

defesa, no prazo legal, sob pena de revelia.

Caso contrário, a citação deverá ser feita por edital.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 878235 Nr: 15630-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVLDN, MELDN, MLDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REIS SILVA DE MORAES - 

OAB:13.143/MT, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 15630-05.2014 – Cód. 878235

 Vistos,

 Intime-se a representante dos exequentes, pessoalmente, por carta com 

aviso de recebimento (AR), para que regularize a sua representação 

processual, constituindo novo advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 19 de junho de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1008452 Nr: 26892-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSC, RDSC, MBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO - OAB:6.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte autora não foi localizada no endereço 

por ela informado para dar andamento ao processo, motivo porque foi 

intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 É o relatório.

 D E C I D O

.

 Trata-se de processo em que a parte autora não foi localizada 

pessoalmente no endereço informado nos autos para promover o 

andamento do processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos. Obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por oficial de justiça e promovida a intimação 

por edital sem que a parte autora promova o andamento do processo, a 

sua extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1161053 Nr: 36387-49.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:OAB/MT 4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 36387-49.2016 – Código 1161053.

 Vistos.

 Verifico que a parte exequente deflagrou o presente, cumprimento de 

sentença visando o recebimento de verbas alimentares não pagas, 

buscando o adimplemento de toda a dívida em um só processo, ou seja, 

cumulou os ritos executórios previstos nos artigos 523 e 528, do Código 
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de Processo Civil.

 Pela dicção do artigo 780, do mencionado Diploma Processual, 

depreende-se que havendo a incompatibilidade de ritos, não é admissível 

cumular várias execuções em um só processo, como ocorre no presente 

caso.

 Portanto, intime-se a parte exequente para se manifestar, esclarecendo 

qual dos ritos acima mencionados pretende que seja processada a 

presente execução, no prazo de 10 (dez) dias, ciente de que em optando 

pelo art. 528, seja observado o disposto no § 7º do Código de Processo 

Civil.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1076234 Nr: 58075-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGADA, KLDAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FLAVIO ANDRADE 

ZAMARIOLI - OAB:8434/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte autora não foi localizada no endereço 

por ela informado para dar andamento ao processo, motivo porque foi 

intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de processo em que a parte autora não foi localizada 

pessoalmente no endereço informado nos autos para promover o 

andamento do processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos. Obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por oficial de justiça e promovida a intimação 

por edital sem que a parte autora promova o andamento do processo, a 

sua extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 798752 Nr: 5150-02.2013.811.0041

 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: ALDS, AAGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS SILVÉRIO - 

OAB:OAB/MT 16.319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 808576 Nr: 15041-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJRDJ, JCRDJ, MCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MAURÍCIA LOPES - 

OAB:19595/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.269/MT, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - 

OAB:10.269/MT

 Autos nº 15041-47.2013 – Cód. 808576

 Vistos,

 Considerando a renúncia de fl. 129, intime-se pessoalmente a genitora 

dos exequentes, por carta com aviso de recebimento (AR), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, regularizar a representação processual, com a 

constituição de novo advogado, sob pena de extinção.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 19 de junho de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 373004 Nr: 9535-32.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPRC, JPDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADC

 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: JESUINO DE FARIAS - 

OAB:12068/MT, LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 12.753

 Processo nº. 9535-32.2009 – Código 373004

 Vistos.

 À fl. 379 foi determinado o envio dos autos à contadoria judicial, em 

virtude de divergências havidas entre as partes com relação ao 

verdadeiro valor devido.

 Às fls. 381/386 foi acostada a planilha pela contadoria judicial, que 

apontou um débito de R$ 28.750,91 (vinte e oito mil, setecentos e 

cinquenta reais e noventa e um centavos).

 À fl. 387 a parte exequente manifestou concordância com a perícia 

contábil e pediu a prisão do devedor.

 À fl. 388 foi feita a intimação do executado para manifestar-se sobre a 

perícia.

 À fl. 389 foi certificado o decurso do prazo para manifestação.

 À fl. 391 o Ministério Público opinou pela prisão.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente, homologo o laudo contábil de fls. 381/386.

 Mais uma vez, a decretação da prisão do devedor é medida que se impõe.

 Conforme afirmado no parecer Ministerial de fls. 226/228, foram 

recorrentes as decretações da prisão ao longo desse feito, haja vista a 

prática adotada pelo devedor, de efetuar pagamentos parciais no decorrer 
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do feito.

 Mais uma vez não foi diferente, e, a fim de evitar alegação de excesso de 

execução, foi determinada a remessa dos autos ao contador judicial, que 

apresentou o valor atualizado do débito, já considerando tudo que foi pago 

pelo devedor.

 A perícia contábil apurou um saldo devedor de R$ 28.750,91 (vinte e oito 

mil, setecentos e cinquenta reais e noventa e um centavos). Instado a se 

manifestar sobre o valor apurado, o devedor permaneceu silente, 

demonstrando com sua conduta, que não discorda da referida planilha de 

débito, e também não comprou o seu pagamento.

 Assim, não há outra medida que não seja a decretação da prisão do 

devedor, em virtude da patente falta de pagamento do valor devido (fls. 

381/386).

 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 fls. 381/386, atualizado até o mês de maio de 2017, MAIS as 

prestações posteriores que estiverem vencidas.

 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, 12 de junho de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 113242 Nr: 6326-41.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, ELIANETH 

GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, LISEANE PERES DE 

OLIVEIRA - OAB:Def.Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO MARCIO 

PINHEIRINHO PINHEIRO - OAB:3705

 Processo nº. 1998/8975 – Código 113242

 Vistos.

 Processo sentenciado em 28.09.1998 (fls. 27/28) que se encontra em 

fase de execução.

 Tendo em vista a certidão de fl. 202, determino a intimação da parte 

autora, por carta de recebimento (AR), para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da execução, nos 

termos do artigo 485, inciso III, c/c com os arts. 318 e 771, do 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, intime-se também na pessoa 

de seu advogado (a), pelo Diário da Justiça Eletrônico.

 Decorrido o prazo de manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de junho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1141356 Nr: 27995-23.2016.811.0041

 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: ABZG, JLGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS - 

OAB:10201/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 27995-23.2016 – Código 1141356

Visto.

Trata-se de Ação de Conversão de Separação em Divórcio (fl. 15) em que 

as partes buscam, por meio de sentença, o reconhecimento da extinção 

do vínculo matrimonial.

À fl. 18 foi determinada a intimação dos requerentes, para esclarecerem 

sobre a verba alimentar destinada às filhas menores.

Às fls. 24/25 foi apresentada uma declaração, com reconhecimento de 

firma, na qual as partes informam que a guarda é compartilhada, e que as 

despesas das filhas são custeadas pelo genitor.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Inicialmente, consigno que a declaração de fl. 25 se mostra completamente 

desnecessária e representa um gasto desarrazoado, já que as partes 

estão devidamente representadas por advogado, que em nome dos 

constituintes, poderia trazer as informações solicitadas, em petição 

simples.

Além disso, a declaração não estabelece obrigação exequível de pronto, 

e, numa eventual situação de conflito entre os genitores, no que diz 

respeito à verba alimentar destinada às filhas, seria embaraçosa a 

propositura de uma ação executiva, por faltar-lhe um dos seus requisitos: 

a liquidez.

Contudo, se essa é a vontade das partes, deve ser respeitada.

Assim, homologo, para que produza os jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado às fls. 04/07, que passa a fazer parte integrante e 

indissociável desta sentença, e decreto o divórcio entre as partes.

A requerente voltará a usar o nome de solteira.

Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, 

inciso I e III, “b”, do Código de Processo Civil.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se, expeça-se o necessário e arquive-se 

o processo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 943559 Nr: 56625-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÍDBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:12352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FÉLIX 

GONÇALVES - OAB:20.567, CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA - 

OAB:10.574 MT, JEAN MARCEL DE ALMEIDA BARROS - OAB:12425, 

LUZIA FÉLIX GONÇALVES - OAB:17.280

 Processo nº. 56625-60.2014 – Código 943559

 Vistos.

 Intime-se a parte apelada, para, querendo, contra-arrazoar no prazo legal.

 Após, encaminhe-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, 

com as anotações de estilo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de junho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 999586 Nr: 23275-47.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMEIRE DADONA - 

OAB:OAB/MT 17.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSE NOGA - 

OAB:3.830

 Processo nº. 23275-47.2015 – Código 999586.

 Vistos.

 José Jesus Leoncio aforou Ação de anulação de Casamento em face de 

Rosinalva Costa de Araújo.

 O requerente afirma que se casou com a requerida em 24 de abril de 

2015, sob o regime da comunhão universal de bens. No entanto, após o 

casamento, a demanda se recusou à conjunção carnal. Dois dias após o 

casamento, a requerida aproveitou a ausência do requerente, e foi embora 

levando a mobília da casa, sem deixar notícias.

 Assim, busca o autor a anulação do casamento, com base no erro 

essencial sobre a pessoa.

 À fl. 16 foi determinada a citação da requerida por edital.

 À fl. 21 foi nomeado curador especial à demandada, que apresentou 

contestação por negativa geral às fls. 26/28.

 O Ministério Público declinou seu interesse no feito, fl. 37.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Pela narrativa dos autos, após a celebração do casamento, a requerida 

começou alegar dores de cabeça para se esquivar da sua obrigação de 

esposa, no que se refere ao “debitum conjugale” com seu então marido. 

Dois dias após o matrimônio, ela pediu que o requerente fosse levar um 

documento na empresa administradora do plano de saúde, e, qual não foi 

a surpresa do autor, quando retornou ao lar e o deparou completamente 

vazio, sem a esposa e sem a mobília que o guarnecia.

 Diante de tal constatação, o requerente registrou um boletim de 

ocorrência (fl. 14), mas nunca mais teve notícias da demandada, razão 

que o levou a buscar a anulação do casamento, pois, sustenta que no 

caso incorreu na espécie de erro essencial sobre a pessoa com a qual se 

casara.

 Sobre o erro essencial, o Código Civil preleciona em seu artigo 1.557, o 

seguinte:

 Art. 1.557. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge:

 I - o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse 

erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em 

comum ao cônjuge enganado;

 II - a ignorância de crime, anterior ao casamento, que, por sua natureza, 

torne insuportável a vida conjugal;

 III - a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável, ou 

de moléstia grave e transmissível, pelo contágio ou herança, capaz de pôr 

em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência; (Vide Lei nº 

13.146, de 2015) (Vigência)

 IV - a ignorância, anterior ao casamento, de doença mental grave que, por 

sua natureza, torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. 

(Vide Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

 III - a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável que 

não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível, por 

contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge 

ou de sua descendência; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) 

(Vigência)

 No caso em tela, é inegável que a situação versada se enquadra na 

disposição do inciso I, do citado artigo, já que, durante o período de 

namoro, a requerida foi capaz de enredar o autor numa encenação que o 

levou realmente a creditar que estaria diante da mulher ideal para ser sua 

companheira.

 O erro aqui referido, traz um falso conceito, falsa idéia ou uma falta de 

conceito sobre a realidade, motivo pelo qual o agente, em virtude dessa 

visão deturpada, delibera pela celebração do negócio jurídico, no caso, o 

casamento.

 Assim, considero que o erro sobre a pessoa da requerida foi 

determinante para que o autor decidisse pelo casamento, pois, se 

conhecesse verdadeiramente as inclinações da demandada, a intenção 

dolosa que ocultara durante o período de namoro, obviamente não teria se 

casado.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para o fim de declarar a 

anulação do casamento contraído pelos demandantes, em 24/04/2015, nos 

termos do artigo 1.550, III, do Código Civil.

 Em conseqüência declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o mandado ao Cartório 

(fl. 12), para que proceda com a averbação da presente sentença, nos 

termos dispostos no artigo 10, I, do Código Civil.

 Após, arquive-se.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 18 de junho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1089177 Nr: 5785-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA TEODORO BORGES 

- OAB:12.742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:5959/MT, Karla Karolina Aparecida Dias Pompermayer - 

OAB:15.965/MT, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - OAB:10579 

MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11.363/MT, 

RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Serra Ribeiro - 

OAB:208605/SP, PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI - 

OAB:20.991-B

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 2009/877 – Código 394458

Autor: Erick Rafael Oliveira de Moraes e Silva, Luiz Gabriel Oliveira de 

Moraes e Silva e Carlos Miguel Oliveira de Moraes e Silva representados 

por sua genitora Ely da Silva Oliveira

Requerido: Otacílio Augusto de Moraes e Silva

Ação de Execução de Alimentos

 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte exequente não foi localizada no 

endereço por ela informado para dar andamento ao processo, motivo 

porque foi intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de processo em que a parte exequente não foi localizada 

pessoalmente no endereço informado nos autos para promover o 

andamento do processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos. Obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por oficial de justiça e promovida à intimação 

por edital sem que a parte autora promova o andamento do processo, a 

sua extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.
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 Desapensem-se os autos.

 P. I. C.

 Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 947687 Nr: 58961-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAM, WAGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELLOS MOREIRA - OAB:8.719/MT, RODOLFO CESAR 

VASCONCELOS MOREIRA - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 58961-37.2014 – Código 947687

 Vistos.

 Defiro os requerimentos de fls. 160/161.

 Proceda-se com a penhora eletrônica de valores.

 Mantenham-se os autos no Gabinete, até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central – 

BACENJUD.

 Em caso de resposta positiva, ainda que parcial, proceda-se com a 

vinculação da quantia bloqueada a este processo.

 Proceda-se, igualmente, com a consulta e restrição de transferência, via 

RENAJUD, dos veículos automotores encontrados em nome do executado, 

que não possuírem restrições de outra natureza.

 Proceda-se com o necessário para a liberação dos valores penhorados 

nos autos (fls. 78/80) em favor da parte exequente, conforme requerido 

no penúltimo parágrafo da fl. 161.

 Oficie-se à empresa UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, conforme 

requerido no último parágrafo da fl. 161.

 Por fim, remetam-se cópia da presente ação à Promotoria Criminal, para 

providências que entender necessárias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 360777 Nr: 30745-76.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROMS, LGOMS, EDSO, CMOMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OADMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE ELISIA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:16.543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE PROENÇA 

LARREA MEES - OAB:13.356/MT

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 2008/1137 – Código 360777

Autores: Erick Rafael Oliveira de Moraes e Silva, Luiz Gabriel Oliveira de 

Moraes e Silva e Carlos Miguel Oliveira de Moraes e Silva representados 

por sua genitora Ely da Silva Oliveira

Requerido: Otacílio Augusto de Moraes e Silva

Ação de Execução de Alimentos

 Visto.

 Trata-se de processo em que a parte exequente não foi localizada 

pessoalmente no endereço informado nos autos para promover o 

andamento do processo, motivo porque foi intimada por edital, e mesmo 

assim permaneceu inerte.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos. Obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

Assim, frustrada a intimação por oficial de justiça e promovida à intimação 

por edital sem que a parte exequente deixou de dar o devido andamento 

ao feito, determino o arquivamento da presente ação executiva, com base 

no Código 16.

 Proceda-se com a inclusão do mandado de prisão expedido nos autos, no 

Sistema Nacional de Mandados de Prisão, pelo prazo de 10 (dez) anos.

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.

Desapensem-se os autos.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 875928 Nr: 14046-97.2014.811.0041

 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: MMDAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE MALAFAIA PEREIRA 

- OAB:40778, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY NOGUEIRA - OAB:, 

ZIRLANE FRANCO DE GODOY DA SILVEIRA - OAB:6.108-MT

 Autos nº 14046-97.2014 – Cód. 875928

 Vistos,

 Defiro o requerimento de fl. 140.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 19 de junho de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1154404 Nr: 33658-50.2016.811.0041

 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: MCDS, LAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:20.920-O, YASMIN DE PINHO - OAB:21.335-O/MT

 Processo n. 33658-50.2016 – Código 1154404

 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.

 Por meio da presente ação, a requerente busca a fixação de alimentos ao 

infante e a regulamentação das visitas paternas.

 Na decisão de fl. 21, foi fixada a verba alimentar provisória ao menor, no 

importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, e designada 

audiência de conciliação.

 À fl. 26 foi acostado termo de audiência; presentes as partes, a proposta 

de conciliação foi inexitosa.

 Às fls. 31/39 foi apresentada a contestação, e às fls. 52/54 sobreveio a 

impugnação.

 Às fls. 56/57 foi informado pelo requerido o novo endereço da parte 

autora.

 O parecer Ministerial foi lançado à fl. 59, pelo início da fase instrutória.

 Não há arguição de preliminares, como também não há irregularidades a 

sanar.

 Defiro a produção de provas orais requeridas pelas partes, consistentes 

em seus depoimentos pessoais e de suas testemunhas.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 11 de 

setembro de 2018, às 16h30min.

 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 
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hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018.

 Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 736372 Nr: 32798-25.2011.811.0041

 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: SONIA MARIA JACINTO, MCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OTONIEL VIEIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT, 

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES - OAB:22784, UINE 

CARVALHO SOUZA FRAPORTI - OAB:15227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que foi promovida a juntada aos autos de petição da 

inventariante, acompanhada de diversos documentos, dentre eles 

comprovantes de depósitos, e de contratos de locação dos imóveis do 

Espólio, suspendo o cumprimento da decisão proferida à fl. 219.

Intime-se a herdeira Monica Caroline Jacinto Vieira, na pessoa de seus 

nobres advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se sobre a petição e documentos juntados às fls. 223/395.

Após, renove-se a conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 399475 Nr: 32379-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:5.763-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO CAPOROSSI E 

SILVA - OAB:OAB/MT 6183

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 137, determino a intimação pessoal 

da parte exequente, por carta com aviso de recebimento, para que se 

manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Com relação aos honorários advocatícios, não ficou clara sua evolução, 

posto que, afirma se referirem aos da ação de reconhecimento de 

paternidde, e também aos relativos à presente ação executiva, na ordem 

de 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução. No entanto, na 

planilha de fl. 123, apenas informou como valor originário R$ 20.459,53 

(vinte mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três 

centavos), e sobre esse montante aplicou a atualização.

Assim, venha aos autos planilha detalhada e atualizada dos honorários, 

que demonstre com clareza na sua origem e consequente atualização 

financeira, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 713679 Nr: 8187-08.2011.811.0041

 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: LDSR, EJDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, EDINALDO JOSÉ ESTEVAM SILVESTRE 

- OAB:21.148/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 8187-08.2011 – Cód. 713679

 Vistos,

 Defiro a carga dos autos, requerida às fls. 67/68, pelo prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 19 de junho de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 384892 Nr: 20624-52.2009.811.0041

 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: MAAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ORORICO DORILÊO 

ROSA JUNIOR - OAB:13.822, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 5721/O, KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - 

OAB:2218/RO

 Processo nº. 20624-52.2009 – Código 384892.

 Vistos.

 Acolho cota Ministerial de fl. 955.

 Designo audiência de entrevista para o dia 12 de setembro de 2018, às 

16h30min, devendo estar presentes a Sra. Maria Aparecida Alves 

Ferreira, juntamente com o Sr. Gilberto Gomes Soares, devendo esse 

último apresentar até a data da audiência cópia de seus documentos 

pessoais, bem como instrumento de procuração.

 Ainda, solicitem as informações requeridas pelo Promotor de Justiça no 

ultimo parágrafo do parecer de fl. 955-verso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 753555 Nr: 5470-86.2012.811.0041

 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: SJNR, MONR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VODSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3237-B, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:19.913

 Processo nº. 5470-86.2012 – Código 753555

 Vistos.

 Sebastião Julio Nunes Rondon aforou Ação de Guarda c/c Regularização 

de Visitas e Alimentos da menor Mariella Oliveira Nunes Rondon, em face 

de Vanessa Oliveira de Santana e Silva.

 Esclarece o autor, que é genitor da menor e busca a sua guarda e 

alimentos para garantir a infante um bom desenvolvimento educacional, 

social, moral e afetivo.

 À fl. 23 foi denegado o pedido liminar e determinada a realização do 

estudo social do caso, cujo relatório está encartado às fls. 24/28.

 À fl. 32 consta certidão de citação da requerida com hora certa.

 À fl. 40 foi certificado a intimação do Curador Especial, que apresentou 

contestação por negativa geral, às fls. 44/45.

 Às fls. 46/48 foi apresentada impugnação.

 Às fls. 51/53 foi apresentada contestação da requerida, assistida pela 

Defensoria Pública.

 Às fls. 59/63 foi acostado novo estudo Psicossocial.

 Às fls. 66/67 foi apresentado manifestação da parte requerida sobre o 

Laudo Psicossocial.

 À fl. 71 foi designada audiência de instrução e julgamento, que restou 

inexitosa pela ausência das partes, conforme fl. 83.

 À fl. 85 foi lançado o parecer Ministerial, pela intimação do requerente 

para informar proposta de valor a titulo de pensão alimentícia à filha.
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 É o relatório.

 D E C I D O.

 Em que pese o zeloso parecer Ministerial, entendo que o presente feito 

encontra-se instruído satisfatoriamente, estando apto à prolação da 

sentença, razão pela qual deixo de acolher a cota de fl. 85.

 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.”

 Depreende-se dos autos que o requerente e sua filha Mariella residiam na 

mesma casa à época da propositura da ação, fato que o fez buscar a 

regularização da guarda, visitas e alimentos.

 Com a realização do estudo social realizado em 22 de outubro de 2012, 

às fls. 24/27, foi verificado que:

“Durante o presente estudo, pudemos notar que a criança em tela, tem tido 

a oportunidade de conviver com os genitores, diariamente, pois o genitor, 

ora requerente, reside na mesma rua, que a genitora reside. A criança 

está sob os cuidados do requerente, conforme acordo que chegaram os 

genitores, e que devido ao fato de morarem na mesma rua, a criança fica 

na casa da avó materna, alguns dias da semana, no final da tarde, quando 

ela chega da escola, e que a noite a genitora a leva de volta para a casa 

do requerente. A criança se apresentou com aspectos de uma criança 

bem cuidada, em pleno desenvolvimento psicossocial. No momento das 

despesas da criança, vem sendo feitas somente pelo requerente e que 

eventualmente a requerida contribui com roupas. A requerida manifestou 

concordância de passar a guarda para o requerente, e reconhece que ele 

é um bom pai e tem desempenhado de forma satisfatória sua função 

paterna. Entretanto a requerida esclarece que nesse momento não possui 

o valor da pensão pleiteada pelo requerente, que seria de um salário 

mínimo, e que poderá contribuir apenas com o valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais), pois a mesma possui uma outra filha (bebê), e possui 

um novo relacionamento, e que recebe menos de um salário mínimo, 

devido aos descontos que tem em seu pagamento. (...) O requerente por 

sua vez, confirma sua intenção da presente ação, de regularizar a guarda 

da criança, pois já existe de fato. (...) No momento não observamos 

nenhum aspecto que pudesse comprometer a convivência da criança com 

a requerida, tampouco com o requerente.”

 O requerente manifestando sobre o laudo do estudo social, acolheu a 

oferta da requerida, ao pagamento da verba alimentar no patamar de R$ 

50 (cinquenta reais) e reafirmou suas qualidades para criação da infante.

 No andar processual, a requerida procurou a Defensoria Pública para ser 

representada nos autos, à qual informou que pelo lapso temporal de 03 

(três) anos do ultimo estudo social, houve ampliação em sua casa, 

podendo acomodar bem sua filha, e a mudança no comportamento do 

requerente, que juntamente com a sua nova companheira, começaram 

agredir a infante. Aduz ainda, que percebeu as mudanças do requerente, 

pois sua filha começou chegar machucada em casa.

 Por todos os novos fatos alegados, foi designado novo estudo 

Psicossocial, realizado no dia 19 de agosto de 2016, com as seguintes 

considerações da infante Mariella¸ à época com 07 anos de idade:

“Disse morar com a genitora “eu fui morar com meu pai, mas depois minha 

tia foi embora, a mulher dele, dai eu fui morar com a minha mãe. Desde 

quando minha mãe teve a guarda que me perguntaram se eu queria morar 

com quem e eu falei que queria morar com a minha mãe”. “quando eu 

morava com meu pai era bom. Era um pouco. Agora que minha tia foi 

embora, ai ficou melhor. A filha da minha tia batia em mim. Eu ficava 

chorando.” (...) Questionada quanto as disciplinas domesticas, e ela disse: 

“meu pai me batia quando tava com a mulher dele. Batia de cinto, mão e 

chinelo. Agora ele não tá mais me batendo. Ele tá carinhoso agora. Depois 

que a mulher dele foi embora. Tá comprando coisa pra mim. Ele batia em 

mim por causa que eu não queria obedecer ela, ela contava pra ele e ele 

me batia. (...) Quanto a morar com quem disse: “morar com minha mãe, é 

legal, eu brinco. Ela compra tudo que a gente quer. Ela não deixa faltar 

nada. Tem comida na mesa. Quando faço coisa errada, ela põe de castigo 

e às vezes ela me bate de mão. O marido dela não bate em mim. Ele não 

bate. Ele é um tio bom. Ela nunca bateu de cinto”. Questionada o porquê de 

não estar morando com o pai ela falou: “ele não quer comprar coisa pra 

mim, bolacha, leite, iogurte, nescau, leite. Essas coisas. Ele não quer 

comprar. (...) eu quero continuar morando com minha mãe e ver meu pai 

no final de semana, quando for o dia dele”.”

 Após novo estudo psicossocial, apenas a requerida se manifestou nos 

autos.

 Assim, entendo que, no decorrer do processo, houve mudança na vida 

de ambos os genitores, e a infante já possui discernimento para escolher 

com quem gostaria de morar, além do que, relatou uma situação deveras 

inconcebível que estava ocorrendo quando morava com o genitor, 

deixando evidente a necessidade de voltar aos cuidados maternos.

 Não obstante as alegações do requerente, de ser responsável pela 

criança, e que lhe presta todo aparato financeiro, considero que todo o 

suporte material e afetivo dispensado pelo genitor à criança está 

diretamente ligado ao poder familiar e a solidariedade familiar, que é 

inerente à própria relação de parentesco, mas por si só, não justifica o 

deferimento do pedido de guarda, pois, no presente caso, ficou claro que 

o tratamento dispensado à menor na casa do pai era reprovável. Em 

contrapartida, no lar materno, a infante se sente segura, feliz, gosta de 

brincar, e afirma não lhe faltar nada.

 Destarte, do conjunto probatório presente nos autos, depreende-se que, 

a requerida que tem plenas condições de exercer a guarda, sendo 

impositiva a improcedência do pedido.

 Com arrimo nessas conclusões, defiro a guarda da menor Mariella Oliveira 

Nunes Rodon à genitora, que já a exerce de fato.

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo 

improcedente o pedido.

 Por fim, declaro extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Dê ciência ao Ministério Público.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 750492 Nr: 2214-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVDC, EVDC, LVDC, EVDC, ADCBDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1003455 Nr: 24909-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ARAÚJO BARCELOS - 

OAB:16.778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 261 de 607



D E C I D O.

Considerando que a parte requerente foi intimada para promover o regular 

andamento do feito e não houve manifestação, DECLARO EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão interlocutória concessiva dos alimentos, proferida à fl. 

24.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 754560 Nr: 6549-03.2012.811.0041

 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: JPDB, RLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONEL BENEDITO FERREIRA DE 

ARRUDA - OAB:10.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese a petição de fl. 102, verifico que a presente ação não é de 

inventário, e ainda, não há falar em prosseguimento , haja vista estar no 

arquivo, com sentença transitada em julgado (fl. 100) desde 2014.

Assim, mantenham-se os autos em secretaria por 05 (cinco) dias, para 

fins de consulta pela parte interessada.

Após, novamente ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 896434 Nr: 27332-45.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMDS, VLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 71.

Proceda-se com a busca de informações sobre o atual endereço da 

requerida Vera Lúcia.

Caso seja encontrado endereço diverso do que consta nos autos, cite-se 

para, querendo, apresentar defesa no prazo legal, sob pena de revelia.

Com relação ao requerido, cumpra-se o disposto no artigo 254, do Código 

de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010955-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELEUTERIO GOMES OAB - MT21893/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS VINICIUS NUNES TRINDADE (REQUERIDO)

 

PROCESSO: 1010955-40.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

DEBORA NUNES DA SILVA Endereço: AVENIDA PROFESSORA EDNA 

MARIA DE ALBUQUERQUE AFFI, casa 29, qd 04, JARDIM IMPERIAL II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78076-001 PARTE REQUERIDA: Nome: MATHEUS 

VINICIUS NUNES TRINDADE Endereço: AVENIDA PROFESSORA EDNA 

MARIA DE ALBUQUERQUE AFFI, casa 29, qd 04, JARDIM IMPERIAL II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78076-001 FINALIDADE: Nos termos da Legislação 

vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA AUTORA, acima qualificada, para tomar ciência e 

providências que entender pertinentes quanto ao OFÍCIO juntado neste 

processo. OFÍCIO ID N. 13760323 OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,20 

de junho de 2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010101-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO RODRIGUES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNESTO CAMPOS FILHO OAB - MT0006666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA RODRIGUES NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO: 1010101-46.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

GONCALO RODRIGUES NOGUEIRA Endereço: RUA DA MANGA, 

PRAEIRINHO, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-678 PARTE REQUERIDA: Nome: 

RITA RODRIGUES NOGUEIRA Endereço: RUA DA MANGA, 163, 

PRAEIRINHO, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-678 FINALIDADE: Nos termos da 

Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificado, para tomar ciência 

e providências que entender pertinentes quanto ao OFÍCIO juntado neste 

processo. OFÍCIO ID N. 13760621 OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,20 

de junho de 2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004605-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUIA MONTEIRO OAB - MT0009134A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA SILVA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1004605-36.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: JAINE 

SILVA DE ALMEIDA Endereço: SEM NUMERO, DISTRITO NOSSA SENHORA 

DA GUIA, NOSSA SENHORA DA GUIA (CUIABÁ) - MT - CEP: 78104-000 

PARTE REQUERIDA: Nome: JULIA SILVA DE ALMEIDA Endereço: RUA 

GAZETINHA, DISTRITO NOSSA SENHORA DA GUIA, NOSSA SENHORA 

DA GUIA (CUIABÁ) - MT - CEP: 78104-000 FINALIDADE: Nos termos da 

Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA AUTORA, acima qualificada, para tomar 

ciência e providências que entender pertinentes quanto ao OFÍCIO juntado 

neste processo. OFÍCIO ID N. 13760997 OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,20 

de junho de 2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007424-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETH CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIANA COELHO E CONCEICAO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1007424-43.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

LUZINETH CONCEICAO SOARES Endereço: RUA MARAJÓ, 07, Quadra 03, 

CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-045 PARTE REQUERIDA: Nome: 

FELICIANA COELHO E CONCEICAO Endereço: AVENIDA RIBEIRÃO PRETO, 

09, Quadra 01, CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-080 FINALIDADE: Nos 

termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito 
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para EFETUAR A INTIMAÇÃO DA AUTORA, acima qualificada, para tomar 

ciência e providências que entender pertinentes quanto ao OFÍCIO juntado 

neste processo. OFÍCIO ID N. 13761313 OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,20 

de junho de 2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008900-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE MARIA MONTEIRO FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES OAB - MT17413/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE OSCAR PIRES BRANDOLFF (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1008900-19.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

MARCILENE MARIA MONTEIRO FORTES Endereço: RUA PROJETADA 15, 

JARDIM UNIVERSITÁRIO, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-560 PARTE 

REQUERIDA: Nome: JORGE OSCAR PIRES BRANDOLFF Endereço: RUA 

PROJETADA 16, JARDIM UNIVERSITÁRIO, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-570 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DA AUTORA, acima 

qualificada, para tomar ciência e providências que entender pertinentes 

quanto ao OFÍCIO juntado neste processo. OFÍCIO ID N. 13762346 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,20 de junho de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1035047-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAIZE AUXILIADORA DIAS PINTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1035047-19.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: LUIS 

CARLOS DIAS PINTO Endereço: RUA COMENDADOR HENRIQUE, DOM 

AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-050 PARTE REQUERIDA: Nome: 

ELAIZE AUXILIADORA DIAS PINTO Endereço: RUA COMENDADOR 

HENRIQUE, 833, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-050 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DA AUTORA, acima 

qualificada, para tomar ciência e providências que entender pertinentes 

quanto ao OFÍCIO juntado neste processo. OFÍCIO ID N. 13762654 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,20 de junho de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1034415-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA XAVIER NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT0013028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA XAVIER DE LIMA (REQUERIDO)

FRANCISCA LOPES XAVIER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1034415-90.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: DIVINA 

XAVIER NOGUEIRA Endereço: TRAVESSA COMANDANTE BALDUINO DE 

CARVALHO, 60, apartamento 201 bloco A, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78005-230 PARTE REQUERIDA: Nome: MARIA XAVIER DE LIMA 

Endereço: TRAVESSA COMANDANTE BALDUINO DE CARVALHO, 60, 

apartamento 201 bloco A, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-230 

Nome: FRANCISCA LOPES XAVIER Endereço: TRAVESSA COMANDANTE 

BALDUINO DE CARVALHO, 60, apartaemnto 202 bloco A, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-230 FINALIDADE: Nos termos da 

Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA AUTORA, acima qualificada, para tomar 

ciência e providências que entender pertinentes quanto ao OFÍCIO juntado 

neste processo. OFÍCIO ID N. 13763707 OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,20 

de junho de 2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011495-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE DA SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZELIANA PAULA PAZ DE MIRANDA OAB - MT9.759 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASTROGILDA DA SILVA QUEIROZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1011495-25.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

DARLENE DA SILVA QUEIROZ Endereço: RUA JAIME DE FIGUEIREDO, 133, 

PRAÇA, LIXEIRA, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-555 PARTE REQUERIDA: 

Nome: ASTROGILDA DA SILVA QUEIROZ Endereço: RUA SÃO 

FRANCISCO, 618, LIXEIRA, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-600 FINALIDADE: 

Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o 

feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DA AUTORA, acima qualificada, para 

tomar ciência e providências que entender pertinentes quanto ao LAUDO 

PERICIAL juntado neste processo. LAUDO PERICIAL ID N. 13767412 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,20 de junho de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1026554-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. T. F. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1026554-53.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

LUCINEIDE MAGALHAES PADILHA Endereço: RUA DUZENTOS E QUINZE, 

11, quadra 46, setor II, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-190 PARTE 

REQUERIDA: Nome: ELCIO TADEU FERREIRA DE MAGALHAES Endereço: 

RUA VINTE, 55, QUADRA 36, JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-782 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, 

acima qualificada, para tomar ciência e providências que entender 

pertinentes quanto ao disposto no OFÍCIO DE CANCELAMENTO DE PERÍCIA 

ID N. 13561509 e tomar as providencias que entender necessário. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 20 de junho de 2018. Willma Giselle Santos 

de Lima Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010147-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. F. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DIAS DE CAMPOS OAB - MT16929/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. I. L. D. F. (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1010147-69.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: ARAY 

CARLOS DA FONSECA FILHO Endereço: RUA TRÊS, 172, ED. RIVIERA 

SANTA ROSA, APTO 2902, JARDIM INDUSTRIÁRIO II, CUIABÁ - MT - CEP: 

78098-694 PARTE REQUERIDA: Nome: MONICA IGREJA LEITE DA 

FONSECA Endereço: RUA TRÊS, 172, ED. RIVIERA SANTA ROSA, APTO. 

2902, JARDIM INDUSTRIÁRIO II, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-694 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DA AUTORA, acima 

qualificada, para tomar ciência e providências que entender pertinentes 

quanto ao LAUDO PERICIAL juntado neste processo. LAUDO PERICIAL ID 

N. 13768370 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,20 de junho de 

2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1017691-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELINA EUGENIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT OAB - 

MT0012336A (ADVOGADO)

MONIQUE ABREU GAMA OAB - MT0012716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAULITA EUGENIA GONCALVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1017691-11.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

MANOELINA EUGENIA DOS SANTOS Endereço: RUA DEZESSEIS, 298, 

Quadra 34 Lote 16, BELA VISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-540 PARTE 

REQUERIDA: Nome: BRAULITA EUGENIA GONCALVES Endereço: RUA 

DEZESSEIS, 298, Quadra 34 Lote 16, BELA VISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-540 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DA AUTORA, 

acima qualificada, para tomar ciência e providências que entender 

pertinentes quanto ao OFÍCIO juntado neste processo. OFÍCIO ID N. 

13771040 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,20 de junho de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1012097-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Oliveira da Silva OAB - MT0009395A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. I. L. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Dados do Processo: Processo: 1012097-79.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

Nome: RAFAEL CAVALCANTE PINHEIRO DOS SANTOS Endereço: 

AVENIDA DAS PALMEIRAS, 306, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78075-850 Parte Ré: Nome: Maria Izabelle Lima Barboza Endereço: 

Avenida das Palmeiras, s/n, 275, Jardim Imperial, CUIABÁ - MT - CEP: 

78075-902 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR 

OU REQUERIDO para comparecimento em audiência designada para o dia 

01/08/2018 às 14:30 horas, conforme dados descritos no teor do 

despacho proferido nos autos. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Cuiabá, 20 

de junho de 2018.assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima.Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007660-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. E. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gleisson Roger de Paula Coêlho OAB - MT11757-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. E. S. E. (REQUERIDO)

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

PROCESSO: 1007660-29.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

THEREZA SALES ESCAME Endereço: RUA SETE, 327, QUADRA 26, 

RECANTO DOS PÁSSAROS, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-270 PARTE 

REQUERIDA: Nome: ANA ELIZA SALES ESCAME Endereço: RUA SETE, 

327, QUADRA 26, RECANTO DOS PÁSSAROS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78075-270 Nome: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e 

do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

AUTORA, acima qualificada, para tomar ciência e providências que 

entender pertinentes quanto ao OFÍCIO juntado neste processo. OFÍCIO ID 

N. 13772001 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,20 de junho de 

2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005124-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT0008934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DE ALMEIDA ARRUDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1005124-11.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA Endereço: RUA FRANCISCO ANTUNES MUNIZ, 

03, Vila Paina, CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-405 PARTE 

REQUERIDA: Nome: ANTONIA DE ALMEIDA ARRUDA Endereço: RUA 

FRANCISCO ANTUNES MUNIZ, 03, Vila Paina, CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78030-405 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 

1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

AUTOR, acima qualificada, para tomar ciência e providências que entender 

pertinentes quanto ao disposto no OFÍCIO DE CANCELAMENTO DE PERÍCIA 

ID N. 13743521. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 20 de junho de 

2018. Willma Giselle Santos de Lima ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000323-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENO DIAS RIBEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA GALVAO PERES OAB - MT0018428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENO DIAS RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PROCESSO: 1000323-52.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: IRENO 

DIAS RIBEIRO JUNIOR Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 15, 

Condominio Rio Cachoeirinha, casa 330, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78075-850 PARTE REQUERIDA: Nome: IRENO DIAS RIBEIRO 

Endereço: RUA PROJETADA 15, 06, Quadra 22, JARDIM UNIVERSITÁRIO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78075-560 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

AUTOR, acima qualificada, para tomar ciência da expedição do ALVARÁ, 

para retirar/imprimir DIRETAMENTE DO SISTEMA PJE. E TOMAR 

PROVIDÊNCIAS QUANTO AO DESPACHO. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,20 

de junho de 2018. assinado eletrônicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013323-56.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA REGINA SANTOS PULCHERIO (REQUERENTE)

FELIPE SANTOS PULCHERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS OAB - MT5291/O (ADVOGADO)

LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS OAB - MT6693/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIVIA DE SOUSA LIMA PULCHERIO (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1013323-56.2017.8.11.0041 Ação: 

Remoção de Inventariante Vistos, etc... Considerando a audiência 

designada nesta data nos autos principais vinculados, para o dia 

30/07/2018, às 15:00 horas, Processo sob o número 

1003410-50.2017.8.11.0041, cumpra-se, primeiramente, conforme 

determinado naqueles autos, com a observância de que, em sendo 

eventualmente inviabilizada a composição amigável, será analisado, 

oportunamente, o presente pedido de remoção da inventariante. Às 

providências. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029190-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL INES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0008617A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de João Bosco de Freitas (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1029190-89.2017.8.11.004 Ação: 

Arrolamento. Vistos, etc... Considerando que no “plano de partilha” 

apresentado sob o Id 10557790, não foi indicada a cota parte de cada 

herdeiro, havendo, ainda, pedido no sentido de que “concordam todos os 

herdeiros que os bens ficaram na titularidade e posse da víuva meeira”, 

primeiramente, então, intime-se a inventariante para que esclareça esta 

situação no prazo de quinze dias, indicando a cota parte ou se é o caso 

de renúncia(s) por parte dos herdeiros. Se confirmado se tratar de 

renúncia(s), necessário observar, deverá ser providenciada a 

formalização mediante apresentação de escritura pública ou 

comparecimento do(s) renunciante(s) em Juízo para assinatura do(s) 

termo(s) de renúncia (art. 1.806 do Código Civil). Neste sentido, aliás: “O 

ato de renúncia da herança é irrevogável, nos termos do art. 1812 do 

Código Civil. Não obstante, é cediço que o Código Civil, em seu art. 1806, 

exige que a renúncia seja realizada na forma de instrumento público ou 

termo judicial. A renúncia, portanto, é negócio solene, pois a sua validade 

depende de observância da forma prescrita em lei. In casu, os herdeiros 

apenas juntaram aos autos documento particular de renúncia, com firma 

reconhecida, sem que a renúncia tenha sido tomada por termo nos autos. 

Portanto, os documentos de renúncia não atenderam as formalidades 

exigidas em lei para sua validade, sendo, portanto, inválidas. Reforma da 

decisão agravada. Provimento do recurso.” (TJRJ - SEXTA CÂMARA 

CÍVEL - AI 00007929020168190000, julgado em 20.07.2016). Após, 

cumprida ou não a determinação supra no prazo fixado, quinze dias, 

voltem os autos mediamente conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação ou ulteriores deliberações, se for o caso. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1023708-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CHRISTINA JACINTO DA SILVA (REQUERENTE)

ROSELI JACINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR OAB - MT0009245A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1023708-63.2017.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Considerando a manifestação ministerial, Id 

11282918, mormente no que diz respeito à necessidade de comprovação 

da noticiada união estável, primeiramente intime-se a inventariante para 

que manifeste no prazo de quinze dias, providenciando e/ou requerendo o 

que mais de direito. Após, dê-se nova vista ao Ministério Público e voltem 

os autos conclusos para análise. Intimem-se e cumpra-se

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1018327-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SELIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE CARVALHO NERY OAB - DF38918 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUPERÁCIO PINTO DA SILVA (INVENTARIADO)

EUPERÁCIO MAGALHÃES PINTO (INVENTARIADO)

IZABEL MAGALHAES PINTO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1018327-74.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Não obstante a manifestação da inventariante, Id 

11484712, e, juntada de documentos Id 11484719 ao Id 11484773, 

observa-se que não cumpriu a determinação deste Juízo, no que diz 

respeito ao testamento, comprovação de inexistência, nos termos do 

Provimento 56/2016 do CNJ, Id 8254478-Pág. 2. Assim sendo, intime-se a 

inventariante para que cumpra a referida determinação judicial, no prazo 

de quinze dias, sob pena de remoção ou extinção e arquivamento do 

processo. Após, voltem os autos conclusos para análise. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005183-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DE ARAUJO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON HAAS DE OLIVEIRA OAB - MT17684/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATHALIA GOMES DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Termo de Audiência Autos n. 

1005183-53.2017.8.11.0002 – PJe – Oferta de Alimentos Finalidade: 

Conciliação Local/Data/Horário - Cuiabá, 19 de junho de 2018, às 15:15 

horas P r e s e n t e s Conciliadora: - Zamaris Patrícia Dias de Souza 

Ocorrência: Feito o pregão às 15:00 e 15:13 horas, foi aberta a audiência. 

Restou prejudicada a tentativa de conciliação, em razão no não 

comparecimento do Autor e seu advogado, também pela ausência do 

Requerido, o qual não se tem notícia se foi citado e intimado uma vez que o 

mandado não foi devolvido. Deste modo, encaminho os autos ao MM. Juiz 

para deliberações. (audiência encerrada às 15:19 horas). Deliberações 

Em seguida, foi proferido o seguinte despacho: Vistos, etc... Intime-se o 

Requerente, na pessoa do seu advogado para, para em 15 (quinze) dias, 

manifestar interesse no prosseguimento do feito. Não havendo 

manifestação por parte do advogado, intimem-se pessoalmente o 

Requerente João Ricardo Gomes da Silva Araújo, na pessoa de sua 

representante legal Rhauanny Nathalia Gomes da Silva, para que 

manifeste interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção da ação. Nada mais havendo a registrar, o MM. 
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Juiz determinou o encerramento deste termo, que lido e achado conforme, 

vai devidamente assinado. Eu _______ Zamaris Patrícia Dias de Souza, 

que o digitei e subscrevi.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005874-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. A. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLY DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT17386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. J. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1005874-47.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

LUCIANA DE ALMEIDA AMORIM Endereço: RUA SANTIAGO, 22, Ed. Royal 

Princess, Apto. 701, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78060-628 PARTE REQUERIDA: Nome: LICIO JESUS DE AMORIM Endereço: 

AVENIDA HAITI, 804, Ed. Belle Vie Residence, Apto. 904 (T2), JARDIM 

DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-618 FINALIDADE: Nos termos 

da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA AUTORA, acima qualificada, para tomar 

ciência e providências que entender pertinentes quanto ao OFÍCIO juntado 

neste processo. OFÍCIO ID N. 13772400 OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,20 

de junho de 2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013014-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD BENEDITO NUNES GUERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO FORNAGIERI OAB - MT0015661A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA DIVINA PEREIRA GUERRA (RÉU)

ATILA DIVINO PEREIRA GUERRA (RÉU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1013014-98.2018.8.11.0041. Ação: 

Exoneração de Encargo Alimentar. Vistos, etc... Intime-se o Requerente, 

através de sua d. patrona, para, no prazo de 15 (quinze) dias, instruir a 

inicial com cópia da sentença que fixou os alimentos, o qual pretende ser 

exonerado, sob pena de indeferimento. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1052131 Nr: 47468-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNDSS, GMDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO SILVA E SOUZA 

- OAB:12885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON GOMES DA 

SILVA BASTOS- NPJ- - OAB:8862/MT

 Intimo o Exequente, para fazer vista dos autos a parte inclusive para 

atualização do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1125094 Nr: 20947-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPFDA, RDESFES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, diante do descaso do Executado em relação a sua prole, resta 

como única alternativa a este Julgador a decretação da prisão civil que, in 

casu, se torna necessária.Evocamos, os ensinamentos de Yussef Said 

Cahali, aplicáveis ao caso sub judice, que, discorrendo sobre os motivos 

ensejadores da prisão civil, afirma:"... Decreta-se a prisão civil, não como 

pena, não com o fim de punir o executado pelo fato de não ter pago a 

prestação alimentícia, mas sim com o fim, muito diverso, de coagi-lo a 

pagar. Lembrando Bellot, a prisão civil é meio de experimentar a 

solvabilidade, ou de vencer a má vontade daquele que procura ocultar o 

que possui." (g.n.)Registra-se, por oportuno, que de acordo com o § 7º do 

art. 528 do CPC, “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”. 

Pelo exposto e com fundamento no art. 528 § 3º do CPC DECRETO a 

prisão civil de FLORISVALDO DOMINGOS DOS ANJOS, pelo prazo de 90 

(noventa) dias, ficando automaticamente revogada ou suspensa com o 

pagamento do débito ora executado.Intime-se o Exequente, através de seu 

d. Defensor, para, no prazo de 03 (três) dias, instruir os autos com 

demonstrativo de débito atualizado, bem como, a certidão de nascimento 

da parte exequente, na forma retro decidido.Após, expeça-se mandado de 

prisão, aplicável à espécie constando ainda expressamente no mesmo a 

observação de que havendo o pagamento integral ou se decorrido o prazo 

de prisão, deverá o Executado ser colocado imediatamente em liberdade, 

se por outro motivo não estiver preso.O meirinho e/ou a Autoridade Policial 

encarregada(s) do cumprimento do mandado de prisão, deve(m) se 

acautelar(em) no sentido de que o conduzido/executado deverá ser 

recolhido em local apropriado, separado dos presos comuns (art. 528, § 

4º CPC).Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 998259 Nr: 22721-15.2015.811.0041

 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: JGJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDASBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA REINERS GONÇALVES 

- OAB:14875 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 O processo foi sentenciado às fls. 412/413v, e, posteriormente deferido 

pedido de expedição de alvará para levantamento de valores, mediante 

prestação de contas, fls. 438.

 O inventariante noticiou a prestação de contas às fls. 448/451, e, a d. 

representante do Ministério Público requereu a complementação da 

prestação de contas, fls. 453/453v.

 Assim sendo, e, considerando a manifestação de fls. 454/456 do 

inventariante, com a juntada dos documentos de fls. 457/483, e, 

pretendendo “o acolhimento das prestações de contas”, bem com a 

“entrega do formal de partilha”, primeiramente, havendo interesse de 

incapaz, art. 178, II e art. 698 do CPC, antes de qualquer 

decisão/determinação, dê-se vista ao Ministério Público e voltem os autos 

imediatamente conclusos para análise.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1140317 Nr: 27538-88.2016.811.0041

 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: GJB, MCDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSANA LEITE 

ANTUNES DE BARROS, para devolução dos autos nº 
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27538-88.2016.811.0041, Protocolo 1140317, 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): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1129056 Nr: 22610-94.2016.811.0041

 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: GRPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE 

CALAZANS - OAB:18.550/MT

 Pelo exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na ação, acolhendo a pretensão da Requerente e o faço 

para DECRETAR O DIVÓRCIO do casal, uma vez que estão satisfeitos os 

requisitos previstos na Lei 6.515/77, extinguindo o vínculo matrimonial com 

fulcro no art. 1.571, IV, do Código Civil, HOMOLOGANDO, com base no 

disposto no art. 487, III, “b”, do CPC, os termos do acordo postulado na 

petição de fls. 188/194 e 195, relativo a partilha das dívidas contraídas, 

tudo para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos.A mulher voltará a 

usar o nome de solteira.Sem custas por ser a Requerente beneficiário da 

justiça gratuita, benefício que estendo ao Requerido.Transitada em julgado, 

certifique-se e expeça-se o competente mandado para averbação da 

sentença, no Cartório de Registro Civil competente. Após, arquive-se o 

processo, com as cautelas de estilo, procedendo-se as anotações e 

baixas necessárias.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1309491 Nr: 10739-96.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDL, MJDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650/MT, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19.605/O, MARIANA 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15.555 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença, ajuizada por FLORYNE 

MONTEIRO PILHARME, em desfavor do Espólio de Florindo Pilharme, neste 

ato representado pelo inventariante JOSÉ FRANCISCO NEVES, sob os 

argumentos apostos na inicial (fls. 15/50).

Verifico que por meio da Portaria 554/2016 – PRES, foi determinado que a 

partir do dia 07/11/2016 todos os processos de competência das unidades 

judiciárias descritas no artigo 1º da referida Portaria, devem, 

obrigatoriamente, ser protocolados e distribuídos por meio do sistema 

Processo Judicial Eletrônico (PJe).

Relatado o necessário. Decido.

Em razão da determinação acima, não sendo mais possível o 

prosseguimento do processo fisicamente, a sua extinção é medida que se 

impõe.

Pelo exposto e mais que dos autos consta julgo extinto o processo, com 

fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as cautelas de estilo, 

procedendo às anotações e baixas necessárias.

Sem custas, nos termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1038089 Nr: 40621-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNR, LMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9.086-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DRA. DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939

 Assim sendo, considerando, portanto, o manifesto desinteresse da parte 

Exequente, impõe-se a extinção do processo, pois, nada foi providenciado 

até o momento para fins de viabilizar o prosseguimento e encerramento 

deste processo.Dito isso, não se pode olvidar ainda que por regra e 

exigibilidade decorrentes dos pressupostos processuais de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, os autos não poderão 

permanecer, eternamente, sem que os interessados efetivem o seu trâmite 

exigido por lei, pois, tal inércia prejudica inclusive o serviço judicial, 

(prestação jurisdicional) abarrotando os escaninhos das Secretarias e 

ocupando o tempo dos servidores (relatórios, etc) sem nenhum resultado 

prático positivo. Ressalto, ainda, que a presente sentença é prolatada até 

mesmo em observância das metas estipuladas pelo CNJ e pela 

Corregedoria do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive através 

do Ofício Circular 725/2013, no sentido de racionalizar/diminuir o 

congestionamento do estoque de processos, que se encontram 

paralisados e sem possibilidade de prosseguimento, visando, 

primordialmente, alcançar o direito constitucional dos jurisdicionados 

quanto à duração razoável do processo na Justiça. Pelo exposto, 

cumprindo à Justiça os atos necessários ao trâmite processual e 

inexistindo a contrapartida à finalização pela parte interessada, resta ao 

Juízo, tão somente, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em 

razão da falta de interesse, portanto, da própria elementar do art. 485, III, 

do Código de Processo Civil, e, em observância das Metas do CNJ e da 

Corregedoria do e. TJMT, bem como de que a presente sentença não 

implica em renúncia aos alimentos ou adimplemento, pois poderá ainda ser 

cobrado pela parte Exequente, o valor devido, no prazo para seu 

cumprimento, ressalvando-se eventual hipótese de prescrição. Ciência ao 

Ministério Público.Transitada em julgado arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo e as devidas baixas e anotações. Sem custas.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1105821 Nr: 12885-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFDA, KSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6069, YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - 

OAB:16813/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ocorre que, os avós paternos não podem ser incluídos no polo 

passivo da demanda, posto que a obrigação originária, qual seja, prestar 

alimentos, não foi fixada sobre estes.Não existe nenhum título executivo 

neste processo, que obriguem os avós a estarem no polo passivo, 

respondendo pelo adimplemento da obrigação alimentar, de modo que, 

estes não podem ser compelidos de nenhuma forma a pagar uma dívida 

que não lhe é devida.Vejamos:AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

DE ALIMENTOS. AVÓS PATERNOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA 

DE TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. 

QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO. 1. No caso, em virtude da inexistência 

de título executivo judicial reconhecendo a obrigação alimentar avoenga, 

não possuem os agravantes (avós paternos) legitimidade passiva ad 

causam, razão pela qual merece ser extinta a presente execução. 2. Além 

disso, consta no instrumento recibo firmado pela agravada dando total 

quitação ao débito exeqüendo. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70061734059, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 

20/11/2014).Portanto, indefiro o pedido de aditamento da inicial, devendo o 

exequente informar o endereço atualizado do executado, para que seja 

possível proceder a sua intimação, ou requeira o que entender de direito, 

para prosseguimento do cumprimento da sentença, sob pena de extinção 

do processo.Ainda, no mesmo prazo acima concedido, deverá o 

exequente atualizar o débito exequendo constante da demanda.Decorrido 

o prazo, com ou sem maniestação, voltem-me à conclusão.Intime-se e 

cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 1023794-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULLE EMERSON NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

anna julia follmann nogueira (RÉU)

julle emerson nogueira da silva junior (RÉU)

NAIRA LUIZA FOLLMANN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEA TORQUATO DE ALMEIDA OAB - MT0012753A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n° 1023794-34.2017.811.0041 Ação: 

Revisional de Alimentos. Vistos, etc... Trata-se de Ação Revisional de 

Alimentos, na qual realizada a audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, não se logrou êxito na composição de um acordo, 

permanecendo os autos conclusos para as deliberações necessárias (Id 

n° 11683998). A Requerida, antes mesmo da realização da mencionada 

audiência, já tinha apresentado sua contestação no Id n° 11673466, na 

qual, preliminarmente, impugnou a gratuidade da justiça concedida ao 

Requerente; e no mérito, rechaçou os argumentos apostos na inicial, já 

que não houve modificação no binômio necessidade/possibilidade, 

pugnando pela improcedência da ação. Além disso, a Requerida pleiteou a 

concessão da justiça gratuita em seu favor. Primeiramente, defiro os 

benefícios de gratuidade da justiça à Requerida, com fulcro nos artigos 98 

e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade 

de revogação, nos termos da lei. No mais, intime-se o Requerente, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, responder a impugnação à gratuidade da 

justiça, bem como, para querendo, apresentar impugnação à contestação 

apresentada pela Requerida. Após, vistas ao Ministério Público e, em 

seguida, voltem-me à conclusão para saneamento e demais deliberações. 

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014321-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARYNNE KAROLLYNE DE PINHO GOMES E SILVA (INVENTARIADO)

PANMELLA KAROLLYNE DE PINHO GOMES E SILVA (INVENTARIADO)

ANNA BEATRIZ FIGUEIREDO GOMES E SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MATILDE DE PINHO AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE LINO PADILHA E AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO)

LADISLAVA HOLDIS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1014321-24.2017.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Trata-se de inventário, em face do óbito dos de 

cujus Wellington Gomes da Silva e Sebastiana Aparecida de Pinho, Id 

6835135, tendo como inventariante nomeado o Requerente, Odilson Alves 

da Silva, Id 6851990. O inventariante, entretanto, juntando comprovação 

de inexistência de registro de testamento, Ids 7244613 e 7244621, 

manifestou no Id 10719547, noticiando que não possui mais interesse no 

processamento do inventário, requerendo a extinção e arquivamento. Os 

herdeiros foram intimados para manifestarem quanto ao pedido de 

extinção, e, da mesma forma, não declinaram interesse, conforme se 

verifica nos Ids 7225501 e 8331678. É a síntese. Decido. Considerando 

que conforme relatado, o próprio inventariante, sem oposição, manifestou 

desistência quanto ao prosseguimento do inventário, e, não vislumbrando 

o interesse de outros herdeiros, impõe-se, portanto, a extinção do 

processo, nos termos do art. 485, VIII, do CPC: “Art. 485 – O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) VIII – homologar a desistência da ação”. 

Consigno, ainda, por oportuno, que não se verifica interesse de incapaz, 

e, se necessário poderá haver a abertura de novo inventário, por eventual 

parte interessada, inclusive pela via extrajudicial. Pelo exposto homologo a 

desistência e com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, julgo extinta a presente ação. Sem custas, art. 98 do CPC. Transitada 

em julgado, certifique-se e arquivem os autos com as cautelas de estilo, 

anotações e baixas necessárias. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1016411-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ROMAGNOLLI DIAS (REQUERENTE)

RHAUAN ROMAGNOLLI DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO OAB - MT4653/O 

(ADVOGADO)

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA OAB - MT5967-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1016411-68.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Trata-se de requerimento de expedição de 

Alvará Judicial formulado por Rhauan Romagnolli Dias e Tatiane Romagnolli 

Dias, todos qualificados na inicial, objetivando o levantamento dos valores 

devidos ao falecido João Batista Dias, referente a título de retribuição por 

Titulação mediante Reconhecimento de Saberes e Competências – Nível III, 

nos termos do art. 18 da Lei 12.772/2012 e da Resolução IFMT nº 28/2014, 

referentes ao período de 17/08/2015 a 09/02/2016, junto ao Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, 

campus Cuiabá/MT. O pedido foi instruído com os documentos 

necessários à propositura da ação. Intimados, os Requerentes 

procederam ao recolhimento das custas e taxas judiciárias, Id n. 

13706991/13707057. Relatei. Fundamento e decido. Antes de tudo 

oportuno consignar que o alvará tem o sentido de autorização e não de 

mandado, por ser uma faculdade ou permissão ao interessado, para a 

prática de um ato, sem obrigá-lo à utilização do instrumento. Outrossim, o 

pedido pode ser deferido mediante simples alvará judicial, uma vez que da 

análise dos autos, constata-se que os Requerentes possuem legitimidade 

para postularem o levantamento dos valores deixados por seu falecido 

pai. Pelo exposto e mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido 

formulado na ação e acolho a pretensão dos Requerentes, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de autorizar 

a expedição de alvará, para viabilizar o levantamento/saque dos valores 

devidos ao seu falecido pai João Batista Dias, referente ao título de 

retribuição por Titulação mediante Reconhecimento de Saberes e 

Competências – Nível III, nos termos do art. 18 da Lei 12.772/2012 e da 

Resolução IFMT nº 28/2014, referentes ao período de 17/08/2015 a 

09/02/2016, junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Mato Grosso – IFMT, campus Cuiabá/MT, com os acréscimos que 

houver, Id n. 13633916, pág. 5. Expeça-se imediatamente o necessário, 

por não verificar controvérsia, visto que neste caso as pessoas que 

poderiam manifestar-se como interessadas, já o fizerem, não verificando, 

assim, nenhum prejuízo ao imediato cumprimento desta decisão. Custas já 

paga. Após, decorrido o trânsito em julgado, arquivem os autos com as 

cautelas de estilo. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1016546-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUCAS CARVALHO MARQUETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA DE OLIVEIRA SIMOES MARQUETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1016546-80.2018.8.11.0041. Ação: 

Divórcio Consensual c/c partilha de bens. Vistos, etc... Trata-se de Ação 

de Divórcio Consensual c/c partilha de bens, ajuizada por Marcio Lucas 
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Carvalho Marqueto e Amanda de Oliveira Simões Marqueto, ambos 

qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de que contraíram 

matrimônio sob o regime de comunhão parcial de bens e manifestam a 

vontade livre e consciente pela dissolução da sociedade conjugal. 

Esclarecem que do matrimônio não adveio o nascimento de filhos e que foi 

adquirido um bem durante o casamento, tendo sido ajustado acerca da 

partilha deste, nos termos dispostos na petição inicial. As partes 

dispensam reciprocamente o pagamento de pensão alimentícia entre si, 

por serem capazes de proverem sozinhos o próprio sustento. A 

Requerente voltará a usar o nome de solteira. Pedem, ao final, a 

procedência do pedido. O pedido veio instruído com os documentos 

necessários à propositura da ação. É o relatório. Decido. A ação pode e 

deve ser julgada de plano uma vez que se trata de requerimento conjunto, 

o qual está em conformidade com a nova redação do art. 226, 6º, da 

Constituição Federal (Emenda Constitucional n. 66/2010). Ressalto, ainda, 

por oportuno, que cabe ao magistrado, analisando o conjunto fático 

existente nos autos e em atenção ao art. 371, do CPC. Deste modo, sem 

maiores delongas, é incontestável a possibilidade de decretação do 

divórcio, pelas razões acima delineadas, mesmo porque não se pode, em 

prejuízo do direito substancial dos Requerentes deixar de acolher o pedido 

de Divórcio, visto que seria extremamente injusto proclamar a 

improcedência do pedido quando eles, certamente procurando reorganizar 

suas vidas, tentam obter do Poder Judiciário um provimento que facilite tal 

objetivo. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na ação, acolhendo a pretensão dos 

Requerentes com fulcro no art. 487, I, do CPC, e o faço para DECRETAR O 

DIVÓRCIO do casal, uma vez que estão satisfeitos os requisitos previstos 

na Lei 6.515/77, extinguindo o vínculo matrimonial com fulcro no art. 1.571, 

IV, do Código Civil, HOMOLOGANDO, com base no disposto no art. 487, III, 

“b”, do CPC, os termos do acordo postulado na petição de Id n. 13656936, 

tudo para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos. Ante a declaração 

da existência de bem adquirido na constância do casamento, homologo os 

termos da partilha celebrada entre as partes. A mulher voltará a usar o 

nome de solteira. Expeça-se mandado para averbação da sentença no 

Cartório de Registro competente, independentemente do trânsito em 

julgado, tendo em vista que se trata de pretensão requerimento 

consensual/conjunto. Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Após, arquive-se o 

processo, observando-se as formalidades legais, e, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037293-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT21603/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. D. 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 

06/08/2018 ÀS 13:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 20 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014197-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LUIZ BASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI MARQUES OAB - MT0014678A (ADVOGADO)

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMARA COLONHESE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia ___06__/__08___/2018 às 

____15__h___00__m. Determino a pesquisa INFOSEG em nome da 

requerida com a finalidade de localização de seu endereço. Após com o 

endereço, cite-se a requerida, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014197-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LUIZ BASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI MARQUES OAB - MT0014678A (ADVOGADO)

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMARA COLONHESE (REQUERIDO)

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 SEUS ADVOGADOS, 

POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA 

COMPARECER A AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 06/08/2018 ÀS 15:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. 

CUIABÁ, 20 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: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 766796 Nr: 19568-76.2012.811.0041

 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: ALZIRA ARAUJO MONTEIRO, JUALZY DÁRIO 
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MONTEIRO, ANTONIO PACOLLA, ESPÓLIO DE LINDALVA DAS GRAÇAS 

MONTEIRO PACOLLA, HILDA DA SILVA MONTEIRO, HENRIQUE OLIMPIO 

MONTEIRO, EDIR MARIA MONTEIRO DE SOUZA, DOLORES FARIAS SODRÉ 

MONTEIRO, JOSÉ DAVID MONTEIRO, DAVIDSON APARECIDO SODRÉ 

MONTEIRO, DAVID DIVINO SODRE MONTEIRO, MARINA CONCEIÇÃO DE 

ARRUDA MONTEIRO, IVO AGOSTINHO MONTEIRO, AMERINDA DE AMORIM 

MONTEIRO, ARY CARLOS MONTEIRO, EVANIL MONTEIRO SALLES, 

ANDRÉ STUMPF JACOB GONÇALVES, IVANIR MARIA SANTOS 

MONTEIRO, JULIO MONTEIRO FILHO, PAULA MARIA DE ALMEIDA 

MONTEIRO, LUCILENA STELLA CANDIA MONTEIRO, JOÃO BATISTA DE 

SOUZA, RAYMUNDO FRANCISCO DE SALLES, JOÃO WALDIR LUIZ 

MONTEIRO, ESPÓLIO DE SIDNEY GONÇALO MONTEIRO, CESAR 

RONALDO CARMO MONTEIRO, VILMA LUCIA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JULIO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono das partes, para recolher a 

taxa da confecção do formal de partilha.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 791121 Nr: 45193-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL GONÇALO DE 

MAGALHÃES - OAB:12.087/MT, PAULO SALEM PEREIRA GONÇALVES 

- OAB:MT/ 18220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896/MT, LUCAS 

BERNARDINO DE OLIVEIRA - OAB:12.027, LUIZ FERNANDO BARRETO 

MARTINS - OAB:21306/O, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 Impulsiono o feito com intimação do patrono do executado para que, no 

prazo legal, manifeste sobre a petição da exequente juntada às 

fls.216/217.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1093527 Nr: 7741-29.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, JABES ALBERTO DIAS - OAB:17.005/MT, Jeonathãn 

Suel Dias - OAB:15978, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA 

LÍBERA - OAB:OAB/MT 7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR AS 

PARTES, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA DE 

TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 29/06/2018 ÀS 

13:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768809 Nr: 21729-59.2012.811.0041

 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: ALAYDE ESTRAL DE ALMEIDA, BENEDITO SALVADOR 

DE ALMEIDA JUNIOR, CLAUDIA ESTRAL DE ALMEIDA, SANDRA REGINA 

DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITO SALVADOR DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILUZE SILVA MULLER - 

OAB:10.523/O, RONIR AUGUSTO LINO - OAB:9137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARILUZE SILVA 

MULLER, para devolução dos autos nº 21729-59.2012.811.0041, Protocolo 

768809, 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): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1102058 Nr: 11379-70.2016.811.0041

 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: PATRICIA FORTE BLINI SILVA, ANDREA FORTE BLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MAIKEL SANTOS 

PEREIRA - OAB:19706/O, KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA - OAB:16749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do advogado ADRIANO MAIKEL SANTOS 

PEREIRA, patrono da requerente, para requerer o que de direito no prazo 

legal, ante o decurso do prazo solicitado.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025496-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO LOPES OAB - 457.495.078-15 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. L. (RÉU)

H. L. (RÉU)

S. R. L. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT0011583A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar o requerido 

Hélio a fim de, no prazo de 15 dias, se manifestar acerca do pedido 

realizado pela autora em audiência e do documento de ID 13039333. 

Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034703-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. P. G. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. D. S. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA DA SILVA OAB - MT0008922S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o laudo de ID 13601572, em 

cumprimento ao item 7 da decisão de ID 13154334, impulsiono os autos 

para intimar a parte REQUERIDA a fim de, no prazo de 15 dias, sobre ele 

se manifestar, informando ainda se presente produzir outras provas e, 

após, para colher o parecer ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 20 de 

junho de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010361-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGUINALDA ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA CAROLINA ALVES VIEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o laudo de ID 13757087, 

impulsiono os autos intimar a parte AUTORA a fim de, no prazo de 15 dias, 

sobre ele se manifestar e, após, para colher o parecer ministerial e irem 

conclusos. Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1294430 Nr: 6347-16.2018.811.0041

 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 do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 17, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30 dias, a precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento, no termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1062157 Nr: 51951-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACRS, SRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5.896/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente a fim de promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indicando 

bens à penhora e/ou adotando providência efetiva e apta ao 

prosseguimento da execução, sob pena de extinção, nos termos do 

Provimento nº 84/2014-CGJ, ficando-lhe assegurado o direito de retomar a 

execução, por meio de petição instruída com a Certidão de Crédito a ser 

expedida, assim que encontrados bens passíveis de constrição, nos 

termos do referido provimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 963546 Nr: 6288-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDS, SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15.959/MT

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Cumprimento de Sentença, proposta por Murilo 

Junior Vieira De Souza representado por sua genitora Simone Alves De 

Souza em face do Junior Alves Vieira, ambos qualificados nos autos.

Compulsando o presente feito, verifico que após reiteradas tentativas de 

intimação pessoal, as quais restaram frustradas, fora procedida com sua 

intimação por edital, todavia, transcorreu in albis o prazo assinalado.

Concitado a manifestar-se o parquet vindicou pela extinção da demanda, 

nos termos do art.485, inciso III, do NCPC, fl.101.

Outrossim, dessume-se do comando da lei processual civil, que o 

comportamento da espécie enseja a extinção do processo.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do novo Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito.

 Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as baixas e anotações 

estilares, em seguida arquivando-se o processo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1291087 Nr: 5242-04.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO MAIOLINO DE 

MENDONÇA - OAB:2900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 18, retifico a certidão retro (fl. 

19) e impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no prazo 

legal, sobre ela se manifestar, ressalvando que, não havendo 

manifestação/impulso à missiva no prazo de 30 dias, a precatória será 

devolvida independentemente de cumprimento, no termos do art. 393 da 

C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 26217 Nr: 7968-15.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F.C.C.J. REP. POR NEURIDES ALMEIDADE MORAES, 

NERIDES ALMEIDA DE MORAIS, FERNANDO CESAR CARNEIRO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CESAR CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/GO, ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - 

OAB:14694-E, ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - OAB:18.523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE PROENÇA 

PEREIRA - OAB:5639/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 177, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010361-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGUINALDA ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA CAROLINA ALVES VIEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1010361-60.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MAGUINALDA ALVES VIEIRA 

REQUERIDO: NAIARA CAROLINA ALVES VIEIRA Vistos, etc. 1. Trata-se 

de ação que visa regular os termos da Curatela, na qual a requerente 

pleiteou a expedição de alvará judicial, autorizando a requerente a 

comprar um veículo em nome da incapaz, a fim de atender aos interesses 
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dela. Juntou aos autos os documentos de ID 8309715. Na impugnação, a 

Curadora Especial da requerida nada manifestou quanto ao pedido de 

autorização para venda do veículo (ID 8692977). No ID 9240727, o 

representante do Ministério Público pugnou pela intimação da curadora da 

interditanda, para que traga aos autos avaliação do bem. A requerente 

juntou os documentos de ID 9309656, que especificam o modelo, o valor e 

a forma de pagamento do veículo a ser comprado. A requerente pleiteia 

uma autorização judicial, a fim de que possa adquirir um veículo em nome 

da requerida, sob a alegação de que seu atual veículo está desgastado. 

Em que pese a cota ministerial, verifica-se que a parte já apresentou 

proposta de negociação do veículo a ser adquirido, o qual trata-se de um 

veículo Chevrolet/Spin, ano 2017/2018, 0km, com 5 lugares, ar 

condicionado, airbag, dentre outras características que poderão atender 

as necessidades da requerida, não havendo necessidade de avaliação 

judicial do veículo. Além disso, a requerente estará trocando um veículo 

usado por um novo e de maior valor, que ficará em propriedade da 

requerida, de foma a aumentar o patrimônio da mesma, portanto, também 

não se vislumbra a dilapidação do patrimônio da interditanda. Assim, 

considerando que a autorização aqui invocada será em benefício da 

própria interditada, não há obice à concessão do presente pedido de 

alvará. Assim, defiro o pedido, para determinar a expedição de alvará, 

autorizando a requerente MAGUINALDA ALVES VIEIRA, a promover a 

compra do veículo Chevrolet/Spin, ano 2017/2018, que deverá ficar em 

propriedade da interditanda NAIARA CAROLINA ALVES VIEIRA, devendo 

constar do alvará que o DETRAN/MT poderá fazer todas as exigências 

legais necessárias para tanto, inclusive em relação a tributos, tendo em 

vista que o veículo será adquirido com isenções fiscais. Transitada em 

julgado esta decisão, expeça-se o alvará de autorização. 2. No mais, 

aguarde-se a perícia médica agendada no ID 6773997. 3. Ciencia ao 

representante do Ministério Público. 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 10 

de agosto de 2017. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009917-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018400-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAKURA ENTERPRISE LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

SECRETARIO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1018400-46.2017.8.11.0041. IMPETRANTE: SAKURA ENTERPRISE LTDA - 

EPP IMPETRADO: SECRETARIO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT, 

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT, 

GOVERNO DO ESTADO DO 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, 15 de junho de 2018. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014052-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LUIZ DE MELLO DUTRA JUNIOR OAB - MT23091/O-O (ADVOGADO)

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1014052-82.2017.8.11.0041. REQUERENTE: LAURA FERREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 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, 15 de junho de 

2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028714-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MACULAN CARRENHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS OAB - MT0020027A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1028714-51.2017.8.11.0041. IMPETRANTE: LUIZ CARLOS MACULAN 

CARRENHO IMPETRADO: SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO, 

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO 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, 15 

de junho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014641-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA ZENI LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1014641-74.2017.8.11.0041. IMPETRANTE: CERAMICA ZENI LTDA - ME 

IMPETRADO: SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, ILMO. SR. SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA 

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, 15 

de junho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028520-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: " Desse modo, 

considerando que o critério definidor da competência é o valor da causa, 

conforme dispõe o art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/2009, respeitadas as 

exceções do §1º, a declinação da competência deste juízo é medida que 

se impõe. Ante ao exposto, DECLINO da competência para processar e 

julgar a presente lide em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta Comarca. Remetam-se os autos ao juízo competente, 

promovendo-se as baixas necessárias. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS" OBSERVAÇÃO: O 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: 1015492-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR INACIO MAXIMO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1015492-16.2017.8.11.0041. IMPETRANTE: CLAUDEMIR INACIO MAXIMO 

IMPETRADO: SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO 

SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA 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, 15 de junho de 2018. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023039-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO SEBASTIAO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT0011190A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: " Ante ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela, requerido na inicial. No mais, citem-se os 

requeridos para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, consignando 

às advertências legais. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183096 Nr: 30278-39.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ COUTINHO MOTA, VANDERLEY BAFFA 

CLAVERO, PAULO SHIMADA, ANTONIO ALVES DA SILVA, PAULO 

ROBERTO FERREIRA, IRINEU LUIZ SCHULTTES, CLÁUDIO DELGADO 

BARROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, SUELI SOLANGE CAPITULA - OAB: PROC. 

ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTHON FIALHO BLESSMANN - 

OAB:2737-B

 Certifico que, por ordem do MM. Juiz da Primeira Vara Esp. Da Fazenda 

Pública, abro vistas à parte requerida para apresentar manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, em cumprimento ao Provimento n.º 68/CNJ, de 

03/05/2018, que dispõe sobre a uniformização dos procedimentos 

referentes ao levantamento de depósitos judiciais e ao bloqueio de 

valores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 837812 Nr: 42557-42.2013.811.0041

 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: LINDAURA MARIA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

 Posteriormente, intime-se a perita a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no 

artigo 473, do CPC . Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da 

apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º ).Oportunamente deliberarei 

sobre a necessidade de realização de audiência de instrução e 

julgamento.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 19 

de junho de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 850980 Nr: 53978-29.2013.811.0041

 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: LUCIANO PEREIRA BELIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 
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OAB:3.162/MT, KEZIA GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO - 

OAB:8370-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 850980 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tento em vista o petitório retro, determino o sobrestamento deste 

processo até o julgamento do Recurso Extraordinário 565.089 SP, ficando 

a cargo da parte autora informar acerca do referido julgamento.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 886044 Nr: 20547-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA VIEIRA MACHADOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:OAB/MT 16.637, RONALDO NOGUEIRA MACHADO - 

OAB:5311-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 886044 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 418632 Nr: 5386-56.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLER HERMÓGENES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO EXECUTIVO DO NÚCLEO 

JURÍDICO E FAZENDÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA MT, 

COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO APARECIDO LEITE C. 

PRATES - OAB:4.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 Autos n.º 418632 – Mandado de segurança

 Vistos etc.

Intime-se a parte impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se 

a ordem concedida no presente mandamus foi devidamente cumprida, 

consignando que o silêncio será interpretado como concordância tácita.

Transcorrido o prazo assinalado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 883207 Nr: 18677-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN PAULA ALVES MODESTO 

DA COSTA - OAB:10.730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DA SILVA CRUZ - 

OAB:10.613/MT

 Autos n.º 883207 – Impugnação ao valor da causa

Vistos, etc.

Intime-se o subscritor da peça processual de fls. 24/25, para, no prazo 05 

(cinco) dias, juntar aos autos instrumento que lhe outorga poderes para 

representar a impugnada em juízo.

Vindo aos autos ao documento referenciado, desde já, concedo vista do 

presente feito, pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 804533 Nr: 10996-97.2013.811.0041

 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): MATILDE SANTOS RODRIGUES, MARIA RITA 

DOS SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT, MONIA FABIANA CHAVES - OAB:11.122 OAB/MT

 Autos n.º 804533 – Desapropriação

Vistos, etc.

Ante a concordância da parte autora (fls. 431/432), defiro a habilitação 

dos herdeiros da de cujus Maria Rita dos Santos Rodrigues, quais sejam: 

Roberto Rodrigues, Maria Aparecida Rodrigues e Marcelino Santos 

Rodrigues, qualificados às fls. 423/426.

Procedam-se as alterações necessárias junto à capa dos autos, a fim de 

que os herdeiros descritos acima constem como requeridos.

 Em seguida, citem-se os mesmo, consignando as advertências legais.

Após, colha-se o parecer ministerial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 431930 Nr: 11998-10.2010.811.0041

 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: VIVIAN SILVA OLIVEIRA

 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: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:
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 Ante ao exposto, DEFIRO o bloqueio judicial, via Bacenjud, no valor total 

de R$ 6.952,48 (seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta 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, intimem-se as 

fornecedoras MME III COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS LTDA (Farmácia Baixo Custo), CNPJ n. 

22.064.671/0001-59 e SAÚDE HOME CENTER – CNPJ n. 

36.900.926/0004-23, para que forneçam os medicamentos, sob a garantia 

dos valores aqui bloqueados.Apresentadas as prestações de contas, 

voltem-me os autos conclusos para a expedição de alvará em favor das 

fornecedoras. 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, 19 de junho de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 408107 Nr: 231-72.2010.811.0041

 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: SERGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:, DORGIVAL VERAS DE 

CARVALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROCUR.EST.

 Autos n.º 408107 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o petitório de fls. 280/281.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1066625 Nr: 53955-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANE BERNADETH SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIACHI NETO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DE SOUSA 

REBOUÇAS - OAB:15.088, MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:16.457/MT, ROBISSANIA DA SILVA FELIX - OAB:16766

 Certifico que os embargos estão tempestivos. Que impulsiono esses 

autos para intimar a parte embargada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 459641 Nr: 29146-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STELA MARIA ALVES VILELA, STELLITA JUSSIM DA 

FONSECA, SUDARIA CHAVES TORRES, SUEKO TAKASE, SUELI 

APARECIDA LIRIA MORAES, SUELI APARECIDA DE PAULA, SINDICATO 

DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - 

SINTEP/MT, SUELI DE BRITO BATISTA, SUELI FERRAZ AFONSO, SUELI 

FRATONI DE OLIVEIRA, SUELI MERCIA BISPO FREIRE

 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: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 Autos n.º 459641 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Ante a concordância das partes (fls. 184 e 185), HOMOLOGO os cálculos 

constantes de fls. 180/182v e DETERMINO a expedição dos competentes 

RPV´s de acordo com o Provimento nº 11/2017-CM, observando-se os 

valores individualizados de cada credor.

Após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 334602 Nr: 5578-43.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE BORGES DAVID, GARDI LORENZ, GERALDO 

RODRIGUES DE SOUZA, GERSON NUNES DOS SANTOS, ILSE HERMES, 

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE, JOSÉ ROBERTO JESUS FONSECA, 

LENY TEIXEIRA STEPHAN, LÍDIA SILVA IBANEZ, MARIA NELICE MARTINS, 

OLIVIA DE MATTOS GARCIA, SUELI DOS SANTOS LOPES RINALDI, 

WILSON SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, MARCELO ZANDONADI - OAB:4266/MT, MAURO JOSÉ 

PEREIRA - OAB:4655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 334602 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

HOMOLOGO os cálculos constantes de fls. 1.019/1.032 e a renúncia dos 

credores aos valores excedentes a 256 UPFMT (fl. 1.035) e, por 

conseguinte, DETERMINO a expedição dos competentes RPV´s de acordo 

com o Provimento nº 11/2017-CM, observando-se o valor individualizado 

de cada exequente.

Após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 380076 Nr: 16079-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE BORGES DAVID, GARDI LORENZ, 

GERALDO RODRIGUES DE SOUZA, GERSON NUNES DOS SANTOS, ILSE 

HERMES, JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE, JOSÉ ROBERTO JESUS 

FONSECA, LENY TEIXEIRA STEPHAN, LÍDIA SILVA IBANEZ, MARIA NELICE 

MARTINS, OLIVIA DE MATTOS GARCIA, SUELI DOS SANTOS LOPES 

RINALDI, WILSON SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, MAURO JOSÉ PEREIRA - OAB:4655/MT, ROGÉRIO 

RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 Autos n.º 380076 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Ante a concordância da parte executada (fls. 97/98), HOMOLOGO os 

cálculos constantes de fls. 93/94 e DETERMINO a expedição do 

competente RPV de acordo com o Provimento nº 11/2017-CM.

Após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 268971 Nr: 2273-71.1985.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 AFONSO CARDOSO DE MELLO DE ALVARES 

OTERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMA S/A e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

vista nos autos, conforme petiçãi de fl.1114.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 847779 Nr: 51240-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE GOMES DOS SANTOS, ADONIS MARCELO DE 

AMORIM, DEJANE VIEIRA DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem 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, 19 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 346033 Nr: 16127-29.2008.811.0041

 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: NADIA APARECIDA DE ALMEIDA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE VERIANO DE AMORIM, DALVA 

FERNANDES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANGELO DE 

MACEDO - OAB:6.811-B/MT

 Autos n.º 346033 – Usucapião

Vistos, etc.

Considerando a vinda do presente feito para este juízo, intimem-se as 

partes, para, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que entender de 

direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 810969 Nr: 17471-69.2013.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPÊS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

TOCANTINS LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA DE 

ESTADO DAS CIDADES - SECID), MUNICIPIO DE CUIABA, CAB - 

CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREIDE MARIA DA SILVA - 

OAB:15915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, JULYANA LANNES ANDRADE - OAB:PROC. DO 

MUNC, marlon hudson machado - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Intime-se a parte autora para se manifestar sobre o mandado negativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 268971 Nr: 2273-71.1985.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 AFONSO CARDOSO DE MELLO DE ALVARES 

OTERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMA S/A e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

vista nos autos, conforme petiçãi de fl.1114.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 965968 Nr: 7378-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORA LUCIA KAZIUK PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 965968 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a alegação da autarquia ré quanto a ocorrência de litispendência 

(fls. 119/121v).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 971111 Nr: 9759-57.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, 

SUPERINTENDENCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GYORDANO REINERS BRITO 

ALMEIDA - OAB:23.574/MT, JOSE GUILHERME CARNEIRO - 

OAB:163613, MARICIA LONGO BRUNER - OAB:231113, MILTON 

FLAVIO DE A. C. LAUTENSCHLAGER - OAB:162676
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 971111 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

O requerente maneja pedido de reconsideração ao comando judicial de fl. 

235, o qual declinou da competência para processar e julgar o presente 

feito em favor do Juízo da Vara Esp. de Execução Fiscal da Comarca da 

Capital.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

 Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita, o 

recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores.

 Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Nestes termos tratando de forma objetiva e clara de matéria já decidida no 

presente feito, repiso as argumentações expendidas na decisão 

combatida.

Ante ao exposto, de acordo com as considerações supra INDEFIRO o 

pedido de fls. 236/238, mantendo a decisão de fl. 235, tal como foi 

lançada.

No mais, prossiga-se no cumprimento do decisum guerreado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 853475 Nr: 56153-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA AVELINA DA MATA DE OLIVEIRA, KATIUCE 

DONIZETE GARCIA, LUZIA BETE ALVES DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12.669/MT, RUTE DE LAET E SOARES - OAB:6.119 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 impulsiono esses autos para intimar a parte exequente, querendo, 

apresentar manifestação, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1293081 Nr: 5854-39.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE TOBIAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON GEORGE RAMOS - OAB:, 

HELTON GEORGE RAMOS - OAB:11237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO o requerente que o perito neurocirurgião, Dr. HÉLIO BORBA 

MORATELLI indicou a data do exame pericial para o dia 20/07/2017 às 

14:00 horas, no consultório situado à rua Bela Vista, 347, bairro Poção, 

Cuiabá-MT - CRM 1276 - Celular (65) 99824306 (whatsapp) 

braindoctor@hotmail.com.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017039-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZI DA SILVA SALES DE MARCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fulcro no art. 98 

do CPC. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e da manifestação 

negativa da parte autora na inicial, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os 

presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014932-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA OAB - MT0018333A 

(ADVOGADO)

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Certifique-se o decurso do prazo para a parte autora 

apresentar resposta à contestação. Após, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 dias, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual 

para vistas. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010770-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALCLERIA SEBA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Designo o dia 25/08/2018 (sábado) às 08h30 (oito horas e 

trinta minutos) por ordem de chegada, no consultório do perito Dr. João 

Leopoldo Baçan, localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do NCPC. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citados 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). O perito será intimado via e-mail através do gabinete, 

devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da realização da perícia. Com a apresentação do laudo pericial, 

expeça-se alvará para pagamento dos honorários periciais. Após, 

intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do 

perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, com fulcro no §1º do art. 477 

do CPC. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008505-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRCE HELENA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
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Vistos, etc. Designo o dia 25/08/2018 (sábado) às 08h30 (oito horas e 

trinta minutos) por ordem de chegada, no consultório do perito Dr. João 

Leopoldo Baçan, localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do NCPC. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citados 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). O perito será intimado via e-mail através do gabinete, 

devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da realização da perícia. Com a apresentação do laudo pericial, 

expeça-se alvará para pagamento dos honorários periciais. Após, 

intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do 

perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, com fulcro no §1º do art. 477 

do CPC. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011116-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO)

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Designo o dia 25/08/2018 (sábado) às 08h30 (oito horas e 

trinta minutos) por ordem de chegada, no consultório do perito Dr. João 

Leopoldo Baçan, localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intimem-se as partes. 

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 

horário e local acima citados com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O perito será intimado 

via e-mail através do gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização da perícia. Com a 

apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para pagamento dos 

honorários periciais. Após, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, com fulcro no §1º do art. 477 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se com 

urgência. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012232-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIO XAVIER DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINIRA CORREA DE FRANCA OAB - MT0013859A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Designo o dia 27/08/2018 às 12h40 (doze horas e quarenta 

minutos) por ordem de chegada, no consultório do perito Dr. João 

Leopoldo Baçan, localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citados 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). O perito será intimado via e-mail através do gabinete, 

devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da realização da perícia. Com a apresentação do laudo pericial, 

expeça-se alvará para pagamento dos honorários periciais. Após, 

intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do 

perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, com fulcro no §1º do art. 477 

do CPC. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013772-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUGINA CRISTINE AMORIM MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Designo o dia 27/08/2018 às 12h40 (doze horas e quarenta 

minutos) por ordem de chegada, no consultório do perito Dr. João 

Leopoldo Baçan, localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intimem-se as partes. 

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 

horário e local acima citados com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O perito será intimado 

via e-mail através do gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização da perícia. Com a 

apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para pagamento dos 

honorários periciais. Após, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, com fulcro no §1º do art. 477 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se com 

urgência. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013774-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Designo o dia 27/08/2018 às 12h40 (doze horas e quarenta 

minutos) por ordem de chegada, no consultório do perito Dr. João 

Leopoldo Baçan, localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intimem-se as partes. 

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 

horário e local acima citados com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O perito será intimado 

via e-mail através do gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização da perícia. Com a 

apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para pagamento dos 

honorários periciais. Após, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, com fulcro no §1º do art. 477 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se com 

urgência. 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)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Designo o dia 28/08/2018 às 12h40 (doze horas e quarenta 

minutos) por ordem de chegada, no consultório do perito Dr. João 

Leopoldo Baçan, localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da 
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perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intimem-se as partes. 

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 

horário e local acima citados com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O perito será intimado 

via e-mail através do gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização da perícia. Com a 

apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para pagamento dos 

honorários periciais. Após, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, com fulcro no §1º do art. 477 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se com 

urgência. 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

 

Vistos, etc. Designo o dia 28/08/2018 às 12h40 (doze horas e quarenta 

minutos) por ordem de chegada, no consultório do perito Dr. João 

Leopoldo Baçan, localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intimem-se as partes. 

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 

horário e local acima citados com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O perito será intimado 

via e-mail através do gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização da perícia. Com a 

apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para pagamento dos 

honorários periciais. Após, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, com fulcro no §1º do art. 477 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se com 

urgência. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007438-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BRAZ DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Designo o dia 28/08/2018 às 12h40 (doze horas e quarenta 

minutos) por ordem de chegada, no consultório do perito Dr. João 

Leopoldo Baçan, localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intimem-se as partes. 

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 

horário e local acima citados com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O perito será intimado 

via e-mail através do gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização da perícia. Com a 

apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para pagamento dos 

honorários periciais. Após, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, com fulcro no §1º do art. 477 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se com 

urgência. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015769-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON LUIZ ANDREATTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Designo o dia 29/08/2018 às 12h40 (doze horas e quarenta 

minutos) por ordem de chegada, no consultório do perito Dr. João 

Leopoldo Baçan, localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intimem-se as partes. 

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 

horário e local acima citados com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O perito será intimado 

via e-mail através do gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização da perícia. Com a 

apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para pagamento dos 

honorários periciais. Após, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, com fulcro no §1º do art. 477 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se com 

urgência. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017323-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002920-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE OLIVEIRA OAB - SP383576 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN/MT (RÉU)

LUIS ANDRE LEMES (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para comprovar nos autos o 

recolhimento das taxas e custas referente a expedição de Carta 

Precatória para a citação do requerido LUIS ANDRE LEMES, em 

Torixoréu-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005668-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILVO NOATTO (AUTOR)

VITORIA NOATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo nº 1005668-33.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Certifique a senhora 

Gestora se houve intimação do Estado para especificação de provas, 

conforme determinado na parte final da decisão do ID. 11204373. Em caso 

negativo, providencie-se. Após, retornem os autos conclusos para 

saneador ou sentença. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0504969-70.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCISCO REGES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

Autos nº 0504969-70.2015.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

execução de sentença promovido por FERNANDO FRANCISCO REGES 

DOS SANTOS contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ. A sentença condenatória 

foi proferida nos seguintes termos: “Pelo exposto e por tudo o mais que 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelo 

Requerente, para condenar o Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a 

incorporar à remuneração do Requerente, o percentual decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para 

condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, 

considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados 

em liquidação de sentença, por arbitramento, devendo a incorporação 

incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.”. 

(sublinhei) Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser 

promovida a liquidação da sentença como determinado em sentença, que 

para o presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC. Posto isto, determino seja intimado o executado 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os 

documentos pertinentes à liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC. 

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno 

Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017445-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT0011447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIREITOR DE DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT. De acordo com o CTB as 

notificações de autuação e aplicação de penalidade serão encaminhadas 

ao endereço do proprietário do veículo, sendo consideradas válidas, para 

todos os efeitos, as notificações devolvidas pela desatualização deste 

(art. 282, §1º). Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de 

notificação somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos 

autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão 

de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Portanto, 

faculto ao impetrante que promova a juntada aos autos, também no prazo 

de 15 (quinze) dias, dos documentos relacionados no parágrafo supra. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016998-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA APARECIDA CAMPOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA LISBOA OAB - MT20136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO IPVA (IMPETRADO)

 

Vistos etc. De acordo com o art. 1º da Lei n. 12.016/09, o mandado de 

segurança é destinado a proteger direito líquido e certo, em caso de 

violação ou justo receio de que esta aconteça, por parte de autoridade. 

Considerando que autoridade é a pessoa física vinculada ao ente estatal 

por nomeação e posse de cargo público, é evidente que a Gerência de 

Fiscalização do IPVA da SEFAZ/MT não pode ocupar o lugar da autoridade 

coatora, uma vez que trata-se somente de uma repartição administrativa 

da SEFAZ/MT, a qual é composta por diversos cargos, cabendo à 

impetrante indicar aquele responsável pelo ato administrativo que ataca 

por meio deste writ. Destarte, a impetrante deverá emendar a petição 

inicial, no prazo de 15 dias, para indicar a autoridade coatora legitimada a 

responder pelo ato administrativo atacado por meio deste mandamus. 

Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017262-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO DA SILVA ARRUDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Por todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR 

vindicada. 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). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017314-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ONOFRE RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Por todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR 

vindicada. 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). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010652-26.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAU AVILA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, CONCEDO EM PARTE A 

LIMINAR para determinar às Autoridades Impetradas que analisem o 

Processo Administrativo nº 86908/2017, protocolado em 21/02/2017, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se não houverem pendências a serem 

regularizadas. Expeça-se mandado a ser cumprido por Oficial Plantonista. 

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.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004035-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUDA FREITAS DE MELO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011092A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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. Portanto, 

faculto ao impetrante que promova a juntada aos autos, também no prazo 

de 15 (quinze) dias, dos documentos relacionados no parágrafo supra. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015989-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CILVER ANTAO DE ARAUJO (AUTOR)

DEOMERCIO NERIS DE ARAUJO (AUTOR)

EDSON ANTONIO DE MIRANDA (AUTOR)

ENEAS BONIFACIO DE ALMEIDA (AUTOR)

ENILSON ADELINO DANTAS (AUTOR)

FRANCISCO APARECIDO SOUZA ARAUJO (AUTOR)

GIANCARLO JOSE SANTANA (AUTOR)

GILBERTO JOSE DA CRUZ (AUTOR)

ISRAEL ALVES DA CRUZ (AUTOR)

JEAN POOL CORREA (AUTOR)

MANOEL FABIANO LEITE FILHO (AUTOR)

MIRIAN FERRAZ BERBEL BALMER (AUTOR)

NELSON JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

PATRICIA EDVIRGES DUARTE (AUTOR)

PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA (AUTOR)

RICKY WOTSON MARQUES (AUTOR)

RONALDO DE SOUZA FERREIRA (AUTOR)

WALDISNEY NUNES DE ALMEIDA (AUTOR)

ALEXSANDRO PRUDENCIO SIQUEIRA (AUTOR)

ANDERSON NOVAES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por Alexsandro Prudencio Siqueira e outros em 

face do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO. Ab initio, observa-se que a presente ação foi intentada 

contra o Comandante Geral da PM/MT, o qual não detém legitimidade para 

figurar no polo passivo desta ação ordinária. Verifico ainda que não 

consta nos autos procuração, documentos pessoais e comprovantes de 

endereços de todos os autores da demanda. Deste modo, nos termos do 

art. 321 do CPC, bem como à vista do princípio da economia processual, 

faculto a Requerente a emendar a inicial para corrigir o polo passivo, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015530-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MARQUES SCHLOZ OAB - PR48272 (ADVOGADO)

SERGIO DE JESUS PEREIRA OAB - PR33907 (ADVOGADO)

DERMIVAL OLIVEIRA ALVES OAB - PR44033 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para comprovar nos autos a 

caução determinada pelo meritíssimo juiz desta vara especializada, nos 

termos da decisão proferida nos autos em epígrafe, a seguir transcrita: 

Diante do exposto, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA, mediante caução, 

para determinar ao requerido que suspenda a exigibilidade do crédito 

tributário discutido nestes autos, objeto do Termo de Intimação n. 

96700000252014333. 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: 1010762-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA JUCIMAR DE ARRUDA BORGES ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Designo o dia 29/08/2018 às 12h40 (doze horas e quarenta 

minutos) por ordem de chegada, no consultório do perito Dr. João 

Leopoldo Baçan, localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intimem-se as partes. 

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 

horário e local acima citados com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O perito será intimado 

via e-mail através do gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização da perícia. Com a 

apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para pagamento dos 

honorários periciais. Após, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, com fulcro no §1º do art. 477 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 281 de 607



urgência. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022820-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEANNY DE ALMEIDA ALENCAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATIGA DE MENEZES OAB - MT0006943A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Designo o dia 29/08/2018 às 12h40 (doze horas e quarenta 

minutos) por ordem de chegada, no consultório do perito Dr. João 

Leopoldo Baçan, localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intimem-se as partes. 

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 

horário e local acima citados com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O perito será intimado 

via e-mail através do gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização da perícia. Com a 

apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para pagamento dos 

honorários periciais. Após, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, com fulcro no §1º do art. 477 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se com 

urgência. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012941-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDINEI GONCALVES PEIXOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Designo o dia 30/08/2018 às 12h40 (doze horas e quarenta 

minutos) por ordem de chegada, no consultório do perito Dr. João 

Leopoldo Baçan, localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intimem-se as partes. 

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 

horário e local acima citados com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O perito será intimado 

via e-mail através do gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização da perícia. Com a 

apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para pagamento dos 

honorários periciais. Após, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, com fulcro no §1º do art. 477 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se com 

urgência. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019226-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CHAVEZ FELIX (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE CUIABÁ MAURO MENDES (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

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, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, para determinar à 

autoridade coatora a imediata nomeação e posse da Impetrante no cargo 

de Enfermeiro, 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. Para garantir a efetividade da medida, 

DETERMINO o imediato cumprimento desta decisão, expedindo-se, para 

tanto, o necessário a ser cumprido por Oficial Plantonista. 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. Expeça-se o necessário. Às providências. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025884-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYRTON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN MILLER OAB - MT12022/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025554-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 851440 Nr: 54385-35.2013.811.0041

 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: IVANILDES DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL, MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VENDRUSCULO 

POSSARI - OAB:12.811/MT, LÉO CATALÁ JORGE - OAB:17.525, 

PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista a petição da parte autora de fl. 86-v e nos termos do art. 

485, § 4 do CPC, intimem-se a Prefeitura de Cuiabá e o Instituto Municipal 

de Previdência Social para apresentar manifestação, no prazo legal.

Após, retornem-me os autos conclusos para análise e, se for o caso, 

sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 832325 Nr: 37916-11.2013.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHN DEERE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6.027-B/MT, LUCIANO BENETTI TIMM - OAB:170.628-A/SP, LUÍS 

FERNANDO DE SOUZA NEVES - OAB:OAB/MT 3.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Sendo assim, diante de todo o exposto JULGO PROCEDENTES os pedidos 

da inicial para anular os créditos tributários e multas pecuniárias 

constituídos por meio dos TAD números 903766-4, 904121-7 e 

904125-4.Sem custas em razão da previsão do art. 3º da Lei Estadual n. 

7.603/2001.Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 

proveito econômico obtido (valor do débito fiscal anulado, conforme 

somatório dos TAD colacionados aos autos – R$ 1.950.550,20), com 

fundamento no art. 85, §3º, III, do CPC.Não havendo recurso voluntário, 

remetam-se os autos ao E. TJMT para reexame necessário da sentença, 

em virtude do proveito econômico ultrapassar o montante de 500 

(quinhentos) salários mínimos.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 852571 Nr: 55364-94.2013.811.0041

 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: JULIANE BUSSOLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, condenando 

o Estado de Mato Grosso em obrigação de fazer, qual seja o de 

providenciar à senhora Juliane Bussolaro o medicamento ENOXAPARINA 

SÓDICA 40mg, conforme prescrição médica. Nestes termos confirmo a 

decisão de antecipação de tutela de fls. 48/50, tornando-a 

definitiva.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.Intimem-se as partes e o Ministério Público desta 

sentença.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 943649 Nr: 56677-56.2014.811.0041

 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: UF DE OLIVEIRA EIRELI EPP, URSULA FRANK DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECR. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15228-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a todo o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para 

ratificar a liminar em parte a liminar deferida nos autos, a fim de 

DETERMINAR ao impetrado a imediata liberação das mercadorias 

apreendidas por intermédio do TAD n. 1118701-1, perdendo eficácia a 

liminar concedida às fls. 61/62-v, na parte em que suspende a exigibilidade 

do crédito tributário e determina à autoridade coatora que se abstenha de 

incluir a impetrante no Regime Cautelar Administrativo, previsto na 

Resolução n. 007/2008.Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à 

Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 

12.016/09.A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, § 

1º, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça.Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da 

Constituição Estadual.Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do 

STJ.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 852571 Nr: 55364-94.2013.811.0041

 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: JULIANE BUSSOLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, condenando 

o Estado de Mato Grosso em obrigação de fazer, qual seja o de 

providenciar à senhora Juliane Bussolaro o medicamento ENOXAPARINA 

SÓDICA 40mg, conforme prescrição médica. Nestes termos confirmo a 

decisão de antecipação de tutela de fls. 48/50, tornando-a definitiva.

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.

Intimem-se as partes e o Ministério Público desta sentença.

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.: 998055 Nr: 22620-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGEN RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINACIO - 

OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por EGEN 

RONDON contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Município de Cuiabá para, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 844192 Nr: 48032-76.2013.811.0041

 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: AGROPECUARIA LEOPOLDINO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMAS UBIRAJARA CALDAS 

ARRUDA - OAB:17.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 
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OAB:

 Sendo assim, diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos da inicial para anular o Aviso de Cobrança Fazendária n. 

189702/333/11/2011 e a respectiva multa por meio dele cobrada, 

ratificando a antecipação de tutela concedida às fls. 128/130-v. Sem 

custas processuais em virtude do art. 3º, da Lei Estadual n. 

7.603/01.Condeno o requerido em honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido (valor do 

crédito tributário anulado), conforme art. 85, §3º, I, do CPC.Não havendo 

recurso voluntário, deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame 

necessário, nos termos do art. 496, §3º, II do CPC, em virtude do proveito 

econômico líquido obtido não ultrapassar o montante de 500 (quinhentos) 

salários mínimos.Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 114771 Nr: 4537-31.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODECAP PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA 

CAPITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA TRIUNFO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSSILENE DA SILVA - 

OAB:3015/MT, MARIO BODNAR - OAB:3.526/MT, PAULO EMÍLIO 

MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - 

OAB:5930/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 impulsiono esses autos para intimar a parte exequente, querendo, 

apresentar manifestação, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 464485 Nr: 32384-61.2010.811.0041

 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: JOSIAS LAIER NOGUEIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:8.247-B, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT, THIAGO DE 

OLIVEIRA FREITAS - OAB:13156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT, MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - OAB:3.946/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO DE 

OLIVEIRA FREITAS,  para devo lução dos  au tos  nº 

32384-61.2010.811.0041, Protocolo 464485, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 893369 Nr: 25465-17.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAZIL COSME XAVIER DE MOURA, LÍVIA BOM 

DESPACHO E SILVA, LUIZ MAURO SALES DA SILVA, LUZIA MARTINS 

COENE, LUCILA GONÇALVES DA SILVA, LEDA REGINA MARTINS DA 

SILVA, LEONIDIA DINIZ MARQUES, LEIDE SANTOS AGUIAR, MARIA LÚCIA 

PEIXOTO ZARZA, MARIA EVA DE BRITO PARADA

 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: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O, JULYANA LANNES ANDRADE - OAB:PROC. 

DO MUNC

 ISTO POSTO, reconheço a prescrição da pretensão da parte requerente, 

e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 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. Suspendo, 

entretanto, a sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade da 

justiça (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 

1.060/50).Sentença não sujeita à remessa necessária.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 751009 Nr: 2751-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAYANE MARA DA CRUZ

 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: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc do Municipio - OAB:3654 PROC

 Vistos,

Intime-se o executado para querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

impugnar a execução, nos termos do art.535, § 2º do CPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 745034 Nr: 42143-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE SOUZA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA MACIEL CUIABANO- 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:6640/MT, RUBI FACHIN - OAB:3799

 Vistos,

Intime-se o executado para querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

impugnar a execução, nos termos do art.535, § 2º do CPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1044084 Nr: 43501-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA, WESLEY ANTUNES 

DA SILVA ARAUJO, JORGE DELOCA BARROS, NEUDETE FELIX DOS 

ANJOS, SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, LUCIANO SILVA DE 

MENEZES, MARCELINA NEVES DE SANTANA, MARIA MATOS DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos,

Intime-se as partes para ciência acerca do retorno dos autos da 2ª 

instancia, bem como, para, querendo, requererem o que de entender de 

direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 440544 Nr: 17255-16.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVACI RIBEIRO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que o laudo pericial foi juntado às fls. 130/135-135v, 

determino a expedição de alvará para levantamento dos honorários 

periciais, observando os dados bancários indicados pelo Sr. Perito à fl. 

130.

Após, intimem-se as partes, para, querendo, manifestarem-se sobre o 

laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, com fulcro no §1º do 

art. 477 do CPC, na mesma oportunidade, intime-se o INSS para manifestar 

acerca da petição do autor às fls. 136/138 no que tange ao interrupção do 

auxílio doença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 305179 Nr: 15341-19.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂNGELO ISMAEL SABINO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR - 

OAB:6.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO RIBEIRO COUTO - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:107264 - MG

 Fica o(a) Advogado(a)NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR, OAB/MT 6.389, 

intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016679-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO DESIDERIO OAB - PR40321 (ADVOGADO)

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR0031149A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de ação movida em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Manuseando os autos, verifico que o débito fiscal em discussão 

já foi inscrito em Dívida Ativa. Diante dessa constatação, a competência 

para seu julgamento não é desta especializada. 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 ativa: 

“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.” Ressalto que em decisão recente a Turma de 

Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em conflito de competência (CC n. 37907/2016) decidiu que, 

in verbis: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CONSTITUTIVA DE 

ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO – DÉBITO 

INSERIDO NA DÍVIDA ATIVA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL – RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJMT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e Julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A 

competência é da referida Vara. (TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 

37907/2016. RELATOR: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. DATA DO 

JULGAMENTE 16/09/2016.) Diante de todo o 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 feitos ao juízo competente, promovendo-se as baixas 

necessárias no sistema. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013381-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEISON DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA, 

C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS, INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por Cleison de 

Oliveira Lima em face do Estado de Mato Grosso onde pleiteia a 

concessão da tutela de urgência antecipatória, sem a oitiva prévia da 

parte contrária no sentido de que o Requerido, de imediato, efetue sua 

promoção para o quadro de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado 

de Mato Grosso, tendo em vista que possui 13 (treze) anos de serviço. 

Com a inicial vieram documentos. É o que tinha a relatar. Decido. Quanto 

ao pedido de tutela de urgência, dispõe o artigo 300, do CPC que “a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidencie a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo”. Analisando os argumentos despendidos pela impetrante, com a 

documentação trazida aos autos, verifico não ser possível o acolhimento 

do pedido de antecipação de tutela por entender ausente a fumaça do bom 

direito e o perigo da demora. É notável que as normas que tratam do tema 

dispõem o seguinte: Lei 10.076/2014: Art. 49 O ato de promoção da praça 

é consubstanciado por Portaria do Comandante-Geral da Instituição. 

Sabe-se que, em regra, os atos jurídicos operam seus efeitos para o 

futuro e não retroagem para alcançar situações consolidadas. A 

modificação das normas jurídicas obedece ao princípio da irretroatividade. 

Assim, não há que se falar, ao menos nesse momento de cognição 

sumária, em promoção com efeitos retroativos, como quer o autor. O seu 

pedido de promoção automática para o posto de 3º Sargento não tem 

respaldo legal, pois a legislação de regência exige diversos requisitos 

para que os militares possam CONCORRER às promoções: Lei 

10.076/2014: Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção: I - 

ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação; II - estar no mínimo 

no conceito disciplinar “bom”; III - ser considerado possuidor de conceito 

moral; IV - ser considerado apto em inspeção de saúde; V - ser 

considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de 

Aptidão Física (TAF). VI - ter avaliação de desempenho individual 

satisfatória; VII - ter conceito profissional satisfatório; VIII - haver vaga; IX 

- possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de 

serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei. § 1º Para 

concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve 

preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X 

deste artigo. § 2º Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, 

o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, 

VII, VIII, IX e X deste artigo. § 3º Para concorrer à promoção pelo critério 

de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo 

interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII 

e X deste artigo. Percebo que o autor não juntou qualquer prova que 

demonstre ato ilícito por parte da Administração Pública. Há previsão na 

legislação de regência de promoção por antiguidade, conforme artigo 10 e 

seguintes da Lei 10.076/2014, porém há diversos requisitos para que o 

Requerente possa concorrer a mesma. Não vislumbro, neste momento, 
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qual tenha sido o ato ilegal por parte do Requerido, razão pela qual 

entendo ausente a fumaça do bom direito. Além disso, o autor não 

demonstrou o perigo da demora, tendo em vista ser plenamente possível o 

normal prosseguimento do feito, obedecidos os princípios do contraditório 

e da ampla defesa, sem que haja prejuízos ao resultado útil da ação. 

Diante disso, a prova pré-constituída se mostra insuficiente a ensejar a 

relevância do direito invocado, tornando impossível averiguar, neste 

momento de cognição não exauriente, a existência de Direito para o autor 

e de obrigação para o Estado de Mato Grosso. Ademais, não cabe ao 

Judiciário a análise do mérito dos atos administrativos, somente o exame 

da sua legalidade, não podendo este Juízo atuar em substituição aos 

agentes públicos que integram o Poder Executivo. Necessária se faz a 

instrução processual e o contraditório a fim de comprovar ou não a 

ilegalidade do ato em questão. Não seria razoável inversão do rito neste 

momento, uma vez que necessária a manifestação das partes e a 

produção de provas. A tutela antecipada possui caráter excepcional e sua 

concessão está condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do 

direito da parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, o que não se vislumbra no caso em tela. Assim, não vislumbro a 

existência da relevância necessária ao acolhimento do pedido de tutela 

antecipada do autor. Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela ante a ausência dos pressupostos exigidos pelo artigo 

300 e seguintes do CPC. Com fulcro no art. 98 do CPC, uma vez que estão 

presentes os pressupostos, DEFIRO a gratuidade da justiça ao autor. 

Cite-se o Requerido para querendo, apresentar contestação no prazo 

legal. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016649-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

VILSON MIGUEL VEDANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT22466/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Requerente: PACTUS TRANSPORTES LTDA. e VILSON MIGUEL VEDANA 

Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de ação de 

natureza declaratória ajuizada por PACTUS TRANSPORTES LTDA. e 

VILSON MIGUEL VEDANA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO. 

Analisando o processo é possível notar que o Sistema PJE indica a 

existência de prevenção em relação aos seguintes processos: 

1012917-98.2018.8.11.0041 – Distribuído por sorteio em 14/05/2018 para a 

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital. Em 15/06/2018, às 

11h47m os autores peticionaram informando a desistência na ação. 

1016161-35.2018.8.11.0041 – Distribuído por sorteio em 11/06/2018 para a 

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital. Em 12/06/2018 os 

autores informaram a desistência no prosseguimento da ação, que foi 

homologada pelo juízo em 18/06/2018. In casu, há semelhança entre 

partes, causa de pedir e pedido entre esta e as demais ações 

mencionadas acima, inclusive no que tange ao valor dado à ação. Chama 

a atenção, inclusive, o fato de a parte autora haver desistido da ação 

registrada sob o número 1012917-98.2018.8.11.0041 minutos antes do 

ajuizamento desta, o que dá margem à desconfiança de tentativa de 

escolha do juízo pelos autores. Como a primeira ação ajuizada pela parte 

foi distribuída para a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública, este juízo 

é o prevento para conhecimento da lide, nos termos do art. 59 do CPC. 

Isso posto, reconheço a existência da prevenção em relação ao juízo da 

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital e, por consequência, 

DECLINO da competência para julgamento da lide em seu favor. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016828-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASTELO BRANCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYGIA MARCIA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT0019649A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O E. STJ afetou o EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos 

repetitivos, com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos 

juizados especiais, dos processos que tenham por objeto a 

exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS 

incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso e considerando que 

o referido decisum suspendeu a tramitação de referidos processos, com 

fundamento no art. 982, I do CPC, este feito permanecerá com o seu 

processamento suspenso até o julgamento do incidente de resolução de 

demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da 

data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a 

tramitar normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator 

do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

A suspensão se aplica inclusive para o caso vertente, onde está 

pendente a análise do pedido de liminar, uma vez que a decisão da Corte 

Superior não fixou exceções. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016987-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MACHADO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - AMBITO MUNICIPAL (RÉU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o valor atribuído à causa 

pela Requerente não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

atualmente em R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta 

reais). Dito isto, constato que o presente feito não pode ser submetido à 

análise e julgamento perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, 

uma vez que a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, “É de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos”. Disposto, ainda, na resolução nº 004/2014/TP: “§ 1º. 

Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

(...) IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar 

e de não fazer; X – indenizatórias; (...)” Desta forma, preceitua o artigo 2°, 

§ 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Portanto, 

diante do caráter absoluto da competência prevista no art. 2º da Lei nº 

12.153/09, somente o valor da causa e a matéria podem ser utilizados 

como critérios para fixação de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme entendimento já firmado pelo STJ: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTO. ARTIGO 6º, INCISO I, DA LEI Nº 10.259/2001. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O 

artigo 6º, inciso I, da Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no 

recurso especial, não se constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a 

quo, nem embargos declaratórios foram opostos, ressentindo-se, 

consequentemente, do indispensável prequestionamento, cuja ausência 

inviabiliza o conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o 

enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte 

Superior de Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais 

Federais possuem competência para o julgamento das ações de 

fornecimento de medicamentos em que haja litisconsórcio passivo 

necessário entre a União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não 

exceda sessenta salários mínimos, sendo desinfluente o grau de 

complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de 

perícia técnica (REsp nº 1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, in DJe 1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro 
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Luiz Fux, Primeira Seção, in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) 

Por todo o exposto, declino a competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na 

distribuição, remetendo-se os autos àquele Juizado, consignando-se os 

nossos cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013722-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY MACHADO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO FERNANDES OAB - MT0014115A-O 

(ADVOGADO)

ADEMAR NOGUEIRA DE SOUZA OAB - 654.792.971-04 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada proposta por DARCY MACHADO DE SOUZA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão da antecipação de 

tutela para determinar à Requerida a imediata autorização e custeio do 

tratamento médico HOME CARE, incluindo acompanhamento de serviços 

de enfermagem in loco, visitas médicas, fonoaudiólogos, fisioterapias, 

técnicas de enfermagem para administração de medicamentos, 

alimentação enteral, e cuidados com tratamento de escaras e outras que o 

médico entender, materiais para higienização e assepsia. Relata a autora 

que é usuária do SUS e que apresenta diagnóstico de demência vascular, 

em fase avançada. Argumenta que a doença é crônica e irreversível e 

que o tratamento visa controle sintomático e preservação da qualidade de 

vida. Narra que se encontra sob a curatela de seu filho Ademar Nogueira 

de Souza, desde o dia 05 de março de 2018, pois não mais possui 

condições físicas e mentais para os atos da vida social. Com a inicial 

vieram documentos. Parecer do NAT ao Id. 13748719. É o que merecia 

relato. Decido. É cediço, por força da regra do art. 300 do CPC, que a 

tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ressalte-se que não se tratam de condições 

alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo 

julgador. Em análise prefacial da questão, própria nesta sede de cognição 

sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da 

concessão da antecipação de tutela almejada. Conforme parecer do 

Núcleo de Apoio Técnico (NAT), segundo tabela da AMEBID, a pontuação 

da autora está em 4, ou seja, não há indicação de home care, não há 

urgência, não há risco de vida, não há necessidade de home care (fl. 55). 

Em razão do princípio da universalidade da saúde, da isonomia e diante da 

limitação dos recursos, há que se ter cautela ao tomar decisões judiciais 

relacionadas ao tema. Nesse sentido o entendimento do E. TJ/MT: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

TUTELA NÃO ANTECIPADA – TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO 

GRAVE COM HEMORRAGIA - HOME CARE DE ALTA COMPLEXIDADE E 

INSUMOS – MUNICIPIO DE SINOP E ESTADO DE MATO GROSSO – PEDIDO 

DE CARATER ELETIVO - AUSENTES OS REQUISITOS PARA A 

CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – AUSENTE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. Não se mostra possível 

antecipação de tutela quando ausente o pressuposto do fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Em se tratando de 

procedimento de caráter eletivo, como consignou o parecer do NAT, não 

há urgência e emergência no caso dos autos. 2. (...) Para que seja 

imposta a imediata realização de procedimento, é necessária a 

comprovação da negativa de atendimento pelo Poder Público ou a urgência 

do procedimento, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da 

isonomia. (Apelação / Remessa Necessária 69176/2016, Des. José 

Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 17/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018). 3. Recurso desprovido – 

decisão mant ida.  (TJMT.  Agravo de Ins t rumento n º 

1008418-34.2017.811.0000. Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos). In 

casu, não houve a comprovação da urgência e da emergência 

necessárias para o deferimento de uma antecipação de tutela. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Deixo de designar a 

realização de audiência de conciliação, tendo em vista as especificidades 

do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016 e 

da manifestação negativa da parte autora na inicial. Citem-se o Requerido 

para, no prazo legal, contestarem os presentes autos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017262-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO DA SILVA ARRUDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por 

SILVALDO DA SILVA ARRUDA contra ato dito coator praticado pelo 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT, objetivando a concessão liminar de segurança 

inaudita altera pars no sentido de que a autoridade coatora proceda a 

transferência e o licenciamento do veiculo GM/S10 EXECUTIVE DS, ano 

2009/2010, álcool/gasolina, cor prata, placa ELL-9327, independente do 

pagamento de multas. Alega que adquiriu o veículo em questão do senhor 

Ricardo Crestani Berro e que as multas que recaem sobre o automóvel 

não foram cometidas por si, sendo anteriores à aquisição. Com a inicial 

vieram documentos. É o que tinha a relatar. Decido. 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. É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, 

que para a concessão de medida liminar, é necessária a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). De fato, a 

negativa de transferência e licenciamento de veículo deve ter motivo 

juridicamente aceito. Ocorre que em se tratando de ato administrativo, a 

sua legitimidade e legalidade são presumidas, cabendo àquele que alega 

em contrário, produzir as provas necessárias para tanto. A legislação de 

regência sobre o tema (CTB) dispõe o seguinte: Art. 123. Será obrigatória 

a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for 

transferida a propriedade; II - o proprietário mudar o Município de domicílio 

ou residência; III - for alterada qualquer característica do veículo; IV - 

houver mudança de categoria. § 1º No caso de transferência de 

propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências 

necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de 

Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências 

deverão ser imediatas. § 2º No caso de transferência de domicílio ou 

residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo 

endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para 

alterar o Certificado de Licenciamento Anual. § 3º A expedição do novo 

certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o 

anterior e ao RENAVAM. Art. 124. Para a expedição do novo Certificado 

de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos: I - 

Certificado de Registro de Veículo anterior; II - Certificado de 

Licenciamento Anual; III - comprovante de transferência de propriedade, 

quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo 

CONTRAN; IV - Certificado de Segurança Veicular e de emissão de 

poluentes e ruído, quando houver adaptação ou alteração de 

características do veículo; V - comprovante de procedência e justificativa 

da propriedade dos componentes e agregados adaptados ou montados no 

veículo, quando houver alteração das características originais de fábrica; 

VI - autorização do Ministério das Relações Exteriores, no caso de veículo 

da categoria de missões diplomáticas, de repartições consulares de 

carreira, de representações de organismos internacionais e de seus 

integrantes; VII - certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida 

no Município do registro anterior, que poderá ser substituída por 

informação do RENAVAM; VIII - comprovante de quitação de débitos 

relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, 
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independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas; IX - 

(Revogado pela Lei nº 9.602, de 1998) X - comprovante relativo ao 

cumprimento do disposto no art. 98, quando houver alteração nas 

características originais do veículo que afetem a emissão de poluentes e 

ruído; XI - comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes 

e ruído, quando for o caso, conforme regulamentações do CONTRAN e do 

CONAMA. Diante disso, a prova pré-constituída se mostra insuficiente a 

ensejar a relevância do direito invocado, tornando impossível averiguar, 

neste momento de cognição não exauriente, a ilegalidade da negativa 

perpetrada pelo DETRAN-MT. Assim, entendo estar ausente a fumaça do 

bom direito. Ademais, não cabe ao Judiciário a análise do mérito do ato 

administrativo, somente o exame da sua legalidade, não podendo este 

Juízo atuar em substituição aos agentes públicos que integram o Poder 

Executivo. Necessária se faz a instrução processual e o contraditório a 

fim de comprovar ou não a ilegalidade da negativa de licenciamento e 

questão. Não seria razoável inversão do rito neste momento, uma vez que 

necessária a manifestação das partes e a produção de provas. A tutela 

liminar possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à 

efetiva demonstração de probabilidade do direito da parte e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se vislumbra no 

caso em tela. Por todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. 

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). Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017314-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ONOFRE RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por JAIR 

ONOFRE RODRIGUES contra ato dito coator praticado pelo DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - 

DETRAN/MT, objetivando a concessão liminar de segurança inaudita altera 

pars no sentido de que a autoridade coatora proceda a transferência e o 

licenciamento do veículo FIAT FIORINO FLEX, ano 2010, modelo 2010, 

álcool/gasolina, cor branca, placa NJK-9723, independente do pagamento 

de multas. Alega que adquiriu o veículo em questão do senhor Eliomar 

Nunes Andrade e que as multas que recaem sobre o automóvel não foram 

cometidas por si, sendo anteriores à aquisição. Com a inicial vieram 

documentos. É o que tinha a relatar. Decido. 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. É 

cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a 

concessão de medida liminar, é necessária a presença dos seguintes 

requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus 

boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). De fato, a 

negativa de transferência e licenciamento de veículo deve ter motivo 

juridicamente aceito. Ocorre que em se tratando de ato administrativo, a 

sua legitimidade e legalidade são presumidas, cabendo àquele que alega 

em contrário, produzir as provas necessárias para tanto. A legislação de 

regência sobre o tema (CTB) dispõe o seguinte: Art. 123. Será obrigatória 

a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for 

transferida a propriedade; II - o proprietário mudar o Município de domicílio 

ou residência; III - for alterada qualquer característica do veículo; IV - 

houver mudança de categoria. § 1º No caso de transferência de 

propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências 

necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de 

Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências 

deverão ser imediatas. § 2º No caso de transferência de domicílio ou 

residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo 

endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para 

alterar o Certificado de Licenciamento Anual. § 3º A expedição do novo 

certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o 

anterior e ao RENAVAM. Art. 124. Para a expedição do novo Certificado 

de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos: I - 

Certificado de Registro de Veículo anterior; II - Certificado de 

Licenciamento Anual; III - comprovante de transferência de propriedade, 

quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo 

CONTRAN; IV - Certificado de Segurança Veicular e de emissão de 

poluentes e ruído, quando houver adaptação ou alteração de 

características do veículo; V - comprovante de procedência e justificativa 

da propriedade dos componentes e agregados adaptados ou montados no 

veículo, quando houver alteração das características originais de fábrica; 

VI - autorização do Ministério das Relações Exteriores, no caso de veículo 

da categoria de missões diplomáticas, de repartições consulares de 

carreira, de representações de organismos internacionais e de seus 

integrantes; VII - certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida 

no Município do registro anterior, que poderá ser substituída por 

informação do RENAVAM; VIII - comprovante de quitação de débitos 

relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, 

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas; IX - 

(Revogado pela Lei nº 9.602, de 1998) X - comprovante relativo ao 

cumprimento do disposto no art. 98, quando houver alteração nas 

características originais do veículo que afetem a emissão de poluentes e 

ruído; XI - comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes 

e ruído, quando for o caso, conforme regulamentações do CONTRAN e do 

CONAMA. Diante disso, a prova pré-constituída se mostra insuficiente a 

ensejar a relevância do direito invocado, tornando impossível averiguar, 

neste momento de cognição não exauriente, a ilegalidade da negativa 

perpetrada pelo DETRAN-MT. Assim, entendo estar ausente a fumaça do 

bom direito. Ademais, não cabe ao Judiciário a análise do mérito do ato 

administrativo, somente o exame da sua legalidade, não podendo este 

Juízo atuar em substituição aos agentes públicos que integram o Poder 

Executivo. Necessária se faz a instrução processual e o contraditório a 

fim de comprovar ou não a ilegalidade da negativa de licenciamento e 

questão. Não seria razoável inversão do rito neste momento, uma vez que 

necessária a manifestação das partes e a produção de provas. A tutela 

liminar possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à 

efetiva demonstração de probabilidade do direito da parte e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se vislumbra no 

caso em tela. Por todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. 

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). Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017193-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR KRATCHK (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT, (Gestor Municipal do 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS) (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o valor atribuído à causa 

pela Requerente não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

atualmente em R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta 

reais). Dito isto, constato que o presente feito não pode ser submetido à 

análise e julgamento perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, 

uma vez que a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, “É de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos”. Disposto, ainda, na resolução nº 004/2014/TP: “§ 1º. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 288 de 607



Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

(...) IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar 

e de não fazer; X – indenizatórias; (...)” Desta forma, preceitua o artigo 2°, 

§ 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Portanto, 

diante do caráter absoluto da competência prevista no art. 2º da Lei nº 

12.153/09, somente o valor da causa e a matéria podem ser utilizados 

como critérios para fixação de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme entendimento já firmado pelo STJ: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTO. ARTIGO 6º, INCISO I, DA LEI Nº 10.259/2001. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O 

artigo 6º, inciso I, da Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no 

recurso especial, não se constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a 

quo, nem embargos declaratórios foram opostos, ressentindo-se, 

consequentemente, do indispensável prequestionamento, cuja ausência 

inviabiliza o conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o 

enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte 

Superior de Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais 

Federais possuem competência para o julgamento das ações de 

fornecimento de medicamentos em que haja litisconsórcio passivo 

necessário entre a União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não 

exceda sessenta salários mínimos, sendo desinfluente o grau de 

complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de 

perícia técnica (REsp nº 1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, in DJe 1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro 

Luiz Fux, Primeira Seção, in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) 

Por todo o exposto, declino a competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na 

distribuição, remetendo-se os autos àquele Juizado, consignando-se os 

nossos cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000345-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA CORREA PONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de Ação cominatória para cumprimento de obrigação de 

fazer (com pedido de tutela de urgência) proposta por Amélia Correia 

Pontes em face do Estado de Mato Grosso. A autora requer, com 

urgência, a realização do procedimento denominado “Embolização de 

Aneurisma”, conforme indicação médica, ou outro que for indicado para 

seu caso, disponibilizando UTI, podendo ser encaminhada para Tratamento 

Fora do Domicílio, via UTI aérea, ainda que seja necessária a contratação 

de fornecedor particular. Alega que é responsabilidade do requerido o 

referido procedimento médico, a fim de satisfazer seu direito à saúde. Com 

a inicial juntou documentos. Pedido de antecipação de tutela concedido às 

fls. 27/29. Ante o descumprimento da liminar, houve pedido de bloqueio 

judicial no valor de R$ 161.500,13 (cento e sessenta e um mil, quinhentos 

reais e treze centavos) (fl. 38). Foi determinada a intimação pessoal do 

Secretário de Estado de Mato Grosso e do Procurador Geral do Estado de 

Mato Grosso (Id. 4889576). Contestação ao Id. 506879. Impugnação à 

contestação ao Id. 1033914. O Estado de manifestou ao Id. 1381658 

informando as providências tomadas para o cumprimento da decisão. A 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso informou ao Juízo que a 

cirurgia pleiteada pela autora foi realizada, tendo sido cumprida a decisão 

de antecipação de tutela (Id. 11949254). Dessa forma requereu a extinção 

do feito com resolução do mérito, ratificando a antecipação de tutela 

deferida. Encaminhados os autos ao Ministério Público, este declinou de 

suas atribuições. É o que cumpria relatar. Decido. O processo está apto a 

ser julgado antecipadamente, nos termos do art. 355, I, CPC. Não havendo 

preliminares, sigo para o mérito. Como se percebe dos fatos narrados e 

das provas trazidas aos autos o procedimento médico requisitado se 

mostrava imprescindível para a garantia da vida e da saúde da requerente. 

Havia claro risco, razão pela qual, inclusive, não pôde aguardar o 

amadurecimento do processo, sendo socorrida por meio de decisão de 

tutela de urgência. A discussão da presente ação se dá em torno do 

Direito fundamental à saúde! O direito à saúde qualifica-se como garantia 

fundamental que assiste a todas as pessoas, porquanto, representa 

consequência constitucional indissociável do direito à vida. Nessa esteira, 

compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito publico 

subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a 

garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da 

Carta Magna. Não se podem desconsiderar os princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Carta Magna, que impõem ao Poder 

Público a obrigação de garantir o acesso universal e igualitário aos 

serviços de saúde. Tem-se, ademais, como princípio matriz de todos os 

direitos fundamentais do nosso sistema jurídico, a dignidade da pessoa 

humana, corolário do Estado Democrático de Direito, um dos fundamentos 

da República, que visa salvaguardar a proteção dos direitos humanos 

segundo os ditames da justiça social, graças à formação de uma 

consciência de solidariedade ética, voltada à implementação dos direitos 

de cidadania e à preocupação com a responsabilidade de reduzir as 

desigualdades. Ademais, a tutela desse direito indisponível também é 

amparada pela Lei 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de 

saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser 

humano e impondo ao Estado a obrigação de prover o seu exercício, nos 

termos precisos do art. 2º, vejamos: “A saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício”. O E. TJ/MT tem manifestado nesse sentido, como ora 

se transcreve: APELAÇÕES/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO EM UTI – 

NECESSIDADE E URGÊNCIA COMOPROVADA - DEVER DO ESTADO (LATU 

SENSU) – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – MULTA EXTIRPADA – 

RECURSOS PROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da 

Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de 

todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da 

saúde. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol 

dos deveres do Estado, responsabilidade solidária dos entes federados, 

sujeitos estes a figurar no polo passivo, em conjunto ou separadamente, 

por conseguinte, descabe falar em chamamento ao processo. (STF, RE 

855.178-RG Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015)”. Considerando que o 

§ 5º, do art. 461, do CPC (1973), confere ao juiz poderes para a imposição 

de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora 

necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais 

eficaz e efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento 

da obrigação. Portanto, deve ser extirpada a multa cominatória. 

(Apelação/Remessa Necessária nº 134829/2016. Relator. Des. José 

Zuquim Nogueira. DJ 24-04-2018). Logo, não há que se olvidar que, para 

fazer valer o Estado Democrático de Direito é inevitável a garantia da vida 

digna do cidadão. Verifica-se dos autos que o procedimento médico 

requerido se mostrava essencial para a vida, a saúde e a dignidade da 

requerente, razão pela qual a tutela de urgência foi deferida e deve ser 

confirmada. Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, 

condenando o Estado de Mato Grosso em obrigação de fazer, qual seja a 

de realizar o procedimento requerido pela autora e indicado pelo médico 

(Embolização de Aneurisma) ou outro que, a critério médico foi indicado 

para o seu caso), disponibilizando UTI, podendo ser encaminhado para 

Tratamento Fora do Domicílio, via UTI aérea, conforme prescrição médica 

anexa, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular 

e sem licitação. Nestes termos confirmo a decisão de antecipação de 

tutela. Sem custas, deixo de condenar o Requerido ao pagamento de 

honorários, por força do disposto na Súmula 421 do STJ: “Os honorários 

advocatícios não são devidos a Defensoria Pública quando ela atua contra 

a pessoa jurídica de direito público a qual pertença.” Não cabe reexame 

necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, CPC. Intimem-se as partes e o 

Ministério Público desta sentença. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias. P. R. I. C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JUNIOR Juiz de Direito
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4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032805-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE DOS SANTOS ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO)

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002587-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARCIA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI OAB - MT13266/O (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Intime-se o credor para cumprir o disposto no artigo 

534, CPC. Em nada sendo requerido, arquive-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): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 415998 Nr: 3919-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT

 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

 Impulsiono estes autos para intimar a parte exequente a se manifestar a 

respeito da petição de fls.116/117. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 81717 Nr: 9187-58.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E 

COMERCIO, PAULO ROBERTO CRESTANI, HUMBERTO CONSOLI, LAURO 

JOSÉ CRESTANI, JENYR CRESTANI, KARINA RADOIKA CRESTANI CANTO, 

FRANCISCA ELIZABETH CONSOLI, OTÁVIO JOSÉ AMBLARD, MARIA 

BERNADET CONSOLI MATSUMOTO, NILSON JOSÉ CRESTANI, 

CLAUDIOMAR CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALENCAR PAIM - 

OAB:Proc do Estado, JENZ PROCHNOW JUNIOR (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:5432/B, JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO EMILIO TIESCA - 

OAB:8599/SC, Gervasio Fernandes Cunha Filho - OAB:7.005-A/MT, 

Jairo Kipper da Rosa - OAB:, JORGE JOSÉ DOMINGOS NETO - 

OAB:23.858-PR, JULIANO ROSS - OAB:5498, Luciano Portel Martins - 

OAB:7497/MT

 Vistos.

O feito foi sentenciado em 21.03.2011, sendo o édito sentencial mantido na 

instância revisora.

Portanto, E APÓS SER CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO, 

DETERMINO o arquivamento do feito, com as baixas e anotações estilares, 

dando-se cabal cumprimento aos termos da sentença outrora proferida, 

naõ havendo que se falar em "extinção" muito menos em arbitramento de 

"honorários" os quais já foram arbitrados e, 21.03.2011.

Deve a Seventia atentar para o apensamento de todos os feitos bem como 

certificar acerca da "descida" deste feito, bem como da decisão proferida 

na instância revisora acerca de tal tópico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 839025 Nr: 43558-62.2013.811.0041

 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: ELIANE MENACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO COELHO - 

OAB:91093/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento 

no artigo 485, III e VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento custas e taxas processuais. No 

entanto, deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios em 

decorrência da ausência de angularização processual.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas 

baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 768493 Nr: 21389-18.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITY LAR - DISMOBRÁS DIST. DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO 

NETO - OAB:23.255/PE, BRUNO RIBEIRO DE SOUZA - OAB:30169, 

GERMANO BEZERRA ALVES - OAB:18.063 / PE, HUGO NEVES DE 

MORAES ANDRADE - OAB:23798, URBANO VITALINO DE MELO NETO - 

OAB:PE 17.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - OAB:

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a Requerente ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

do valor atualizado da causa.Em sendo mantida a presente decisão, após 

o trânsito em julgado, expeça-se o competente alvará para liberação do 

valor do depósito judicial em favor do Requerido, sem prejuízo do direito de 

cobrança, pelas vias próprias, de eventuais diferenças ainda devidas. 

Nada mais sendo vindicado pelas partes, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 19 de junho de 2018.Paulo Márcio Soares 

de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 717118 Nr: 8308-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDAIR DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ELONET 

HABITAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL VALLADÃO FRANÇA 

- OAB:158.700-RJ, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - OAB:PROC. 

DO ESTADO, MARCUS VINICIUS ROCHA TEIXEIRA - OAB:88.742

 Vistos e etc.

1 - Intime-se o Executado para que, nos termos do art. 536 do CPC e no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao cumprimento da ordem nos termos 

do dispositivo da r. sentença de fls. 156/165, para proceder integralmente 

com as determinações emanadas no dispositivo da sentença.

2 - Caso positivo, havendo o cabal cumprimento do édito sentencial acerca 

da transferência do imóvel descrito nos autos, intime-se o Estado de Mato 

Grosso para comprovar e justificar tal providência, trazendo os 

documentos comprobatórios que entender necessário, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Por derradeiro, diga a parte adversa.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 842733 Nr: 46747-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCIVAL ELEUTERIO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que a parte impetrada até presente data não apresentou a carta 

de crédito. Que impulsiono esses autos para intimar a parte autora para 

requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 812865 Nr: 19354-51.2013.811.0041

 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: ARITANA INDIGENA DO BRASIL DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUISA SOUZA XAVIER - 

OAB:4362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT, MÁRCIA REGINA 

SANTANA DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, 

além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado 

da causa, rateando em 50% para cada réu. Suspendo a exigibilidade da 

obrigação, nos termos do artigo 98, § 3º, do diploma processual.Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes 

autos com as cautelas de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 

18 de junho de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 851916 Nr: 54823-61.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA PIOVESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON WAGNER RAMOS, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE CARVALHO 

GOMES JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:16804-A

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o ESTADO DE 

MATO GROSSO ao pagamento de décimo terceiro salário e férias, 

acrescidas de 1/3 constitucional referente ao período laborado, 

devidamente atualizados pelos juros da caderneta de poupança a partir da 

citação e correção monetária pelo IPCA-E (Julgamento do RE n. 870947) 

desde a data de cada vencimento, até o efetivo pagamento.Sem custas. 

Considerando a procedência do pedido de pagamento de férias e décimo 

terceiro salário, condeno o Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação (artigo 85, § 3º, 

I, do CPC).Decisão sujeita ao reexame necessário por força do disposto 

no artigo 496, I, do Código de Processo Civil. 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-MT, 15 de junho de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 927028 Nr: 47674-77.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GENTELEZA SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, MARIA DJANIRA LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifeste-se o autor sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 440698 Nr: 17359-08.2010.811.0041

 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: ANTÔNIO CARDOSO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Dessa forma ACOLHO os embargos de declaração, somente para sanar 

a contradição apontada, fazendo constar como parte na parte dispositiva 

da sentença que o valor principal deverá ser acrescido de juros no 

importe de 6% ao ano até a data de 30/06/2009, quando a partir de então, 

deverão ser calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da 

caderneta de poupança, bem como deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo INPC, até a data de 30/06/2009, data do advento da Lei nº 

11.960/09 que alterou a redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, quando 

então deverá incidir o IPCA-E.No mais, mantendo incólumes os demais 

termos da sentença embargada.Intimem-se.Cuiabá, 15 de junho de 2018. 

Paulo Márcio Soares de CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 905420 Nr: 33846-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 7.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT

 Certifico que o recurso de apelação está tempestivo. Que impulsiono 

esses autos para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

contrarrazões.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011186-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JOACI CLAUDOMIRO DE AMORIM COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO)

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1011186-67.2018.8.11.0041 AUTOR: JOACI CLAUDOMIRO DE AMORIM 

COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, proposta por JOACI CLAUDOMIRO DE 

AMORIM COSTA, em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL. Sustenta a parte requerente, em suma, que é segurado da 

Previdência Social e que sofreu lesão em seu joelho em virtude de 

acidente de trabalho, razão pela qual passou a receber o benefício de 

auxílio-doença em 01/06/2012. Que, no entanto, referido benefício foi 

cessado em 12/05/2013, uma vez que os médicos do instituto requerido 

entenderam que estava apto a desenvolver suas atividades laborativas. 

Aduz que possui limitações físicas que o tornam incapaz para 

desempenhar suas atividades laborativas habitualmente desenvolvidas, 

fazendo jus ao restabelecimento do auxílio-doença. Assim, pugna pela 

procedência dos pedidos para que seja determinada a implantação do 

benefício de auxílio acidente ou, sucessivamente, o restabelecimento do 

auxílio-doença com sua conversão em aposentadoria por invalidez. Pugna 

pela Justiça Gratuita, Prova Pericial, Antecipação de Tutela e condenação 

do requerido ao restabelecimento do benefício, bem como ao pagamento 

das parcelas em atraso, desde a data da cessação do benefício recebido. 

Com o objetivo de adotar procedimentos uniformes nas ações judiciais que 

envolvam a concessão de benefícios previdenciários, o CNJ editou a 

Recomendação Conjunta nº. 01 de 15/12/2015, assinada pelo Presidente 

do Conselho Nacional de Justiça, Advogado-Geral da União e Ministro do 

Estado do Trabalho e Previdência Social. Em seu artigo 1º, inciso I, a 

mencionada Recomendação Conjunta, se referindo aos processos 

judiciais que visem à concessão de benefícios de aposentadoria por 

invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente, dispõe que os magistrados: 

“ao despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, 

determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação de 

perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato;”. No mesmo dispositivo, em seu inciso II, o CNJ recomenda que: “a 

citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja realizada 

acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a apresentação 

de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal;”. Pois 

bem, de fato a implementação das medidas mencionadas, acarretarão uma 

celeridade maior aos processos envolvendo a busca dos benefícios 

previdenciários, além de permitir ao magistrado, previamente, uma 

segurança na análise eventual dos pedidos de antecipação de tutela, 

beneficiando diretamente as partes. Por outro lado, não se pode alegar 

qualquer nulidade na inversão, pois se adotará os quesitos estipulados na 

Recomendação Conjunta, bem como a citação efetivada permitirá ao INSS 

exercer, na sua plenitude, o seu direito ao contraditório e ampla defesa. 

Saliente-se que através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 03/2017, 

assinado pelo Procurador Federal Dr. Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento – Coordenador do Núcleo Previdenciário da PF/MT, há 

requerimento expresso no sentido de: “1) A inversão do rito nos casos 

que versem sobre o benefício por incapacidade, realizando-se a perícia 

médica antes da citação; 2) Nos casos em que já houve citação, solicita a 

dispensa da intimação da data da realização da perícia médica;...” 

Portanto, diante da necessidade de se comprovar a natureza da 

incapacidade laboral da Parte Autora, se absoluta ou relativa, permanente 

ou temporária, além da existência de sequelas, bem como se a mesma 

decorreu do acidente de trabalho informado, cuja constatação só é 

possível por meio de perícia médica especializada, DETERMINO a produção 

de prova pericial, que deverá obedecer aos ditames estabelecidos nos 

artigos 464 e seguintes do CPC. Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

podendo ser encontrado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work 

Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, telefone celular (65) 99601-1639, e 

fixo desde já os honorários no importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais), nos moldes da Resolução nº. 232/2016 do CNJ. Ante as 

circunstâncias e provas documentais juntadas, presume-se como 

verdadeira a condição de hipossuficiência e, por consequência lógica de 

causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, concedo ao autor os 

benefícios da justiça gratuita, até que se prove o contrário. Nos termos do 

artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS 

arcar com os honorários periciais, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo. Designo o dia 11/09//2018 a partir das 

13:30(treze horas e trinta minutos), no endereço Rua Barão de Melgaço, 

nº 2754, Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, para a 

realização da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se a 

parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, horário e local 

acima citado com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os 

exames complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS). O perito será intimado via e-mail através do 

gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) 

dias, contados da realização da perícia. O INSS antecipará, desde logo, os 

honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por 

tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o 

INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores 

dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. Após 

comprovação do depósito dos honorários por parte do INSS, e ainda 

mediante a juntada do laudo pericial, expeça-se o competente alvará para 

que o expert proceda ao levantamento do montante que lhe é devido. A 

citação do INSS ocorrerá após a designação e efetividade da perícia 

médica. Segue em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo 

perito, nos moldes da Recomendação do CNJ nº. 01/2015. Diante das 

especificidades do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, datado 

de 31 de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e enunciado 

nº 35 da ENFAM). Por fim, certifique-se acerca da nomeação de 

assistentes técnicos pelas partes, reiterando a providência, caso 

necessário. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 20 de junho de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito QUESITOS DO JUÍZO 01 – O 

Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso 

positivo, desde quando? 02 – Qual a origem da suposta 

enfermidade/patologia sofrida pela Requerente? 03 – Quais as lesões e/ou 

consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo 

Requerente? 04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da 

enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso 

positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal 

nexo de causalidade? 05 – As lesões e/ou sequelas da 

enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do 

Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias? 06 – 

Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional? 07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a atividade 

declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, 

se de forma leve, moderada ou intensa? 08 – O diagnóstico atual foi 

estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame 

complementar? 09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, 

indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do 

mesmo? 10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)? 11 – O Requerente 

apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente 

exercia? 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? 13 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o 

prazo estimado a recuperação laborativa? 14 – Se a incapacidade for 

considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, 

multiprofissional ou omniprofissional? 15 – Pode o(a) Sr(a). Perito(a) 

afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho? 16 – Caso 

a resposta ao quesito 14 seja que a incapacidade foi considerada 

permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para 

cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011069-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RENAN PEREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

laura Cristina Souza Madureiro OAB - MT0010353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1011069-76.2018.8.11.0041 AUTOR: RENAN PEREIRA DA COSTA RÉU: 

INSS Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, proposta por RENAN 

PEREIRA DA COSTA, em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL. Sustenta a parte requerente, em suma, que é segurado 

da Previdência Social e que sofreu lesão na coluna lombar em virtude de 

acidente de trabalho, razão pela qual passou a receber o benefício de 

auxílio-doença em 22/04/2016. Que, no entanto, referido benefício foi 

cessado em 21/06/2017, uma vez que os médicos do instituto requerido 

entenderam que estava apto a desenvolver suas atividades laborativas. 

Aduz que possui limitações físicas que o tornam incapaz para 

desempenhar suas atividades laborativas habitualmente desenvolvidas, 

fazendo jus ao restabelecimento do auxílio-doença. Assim, pugna pela 

procedência dos pedidos para que seja determinado o restabelecimento 

do auxílio-doença com sua conversão em aposentadoria por invalidez. 

Pugna pela Justiça Gratuita, Prova Pericial, Antecipação de Tutela e 

condenação do requerido ao restabelecimento do benefício, bem como ao 

pagamento das parcelas em atraso, desde a data da cessação do 

benefício recebido. Com o objetivo de adotar procedimentos uniformes nas 

ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios previdenciários, 

o CNJ editou a Recomendação Conjunta nº. 01 de 15/12/2015, assinada 

pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Advogado-Geral da 

União e Ministro do Estado do Trabalho e Previdência Social. Em seu artigo 

1º, inciso I, a mencionada Recomendação Conjunta, se referindo aos 

processos judiciais que visem à concessão de benefícios de 

aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente, dispõe que 

os magistrados: “ao despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, 

desde logo, determinarem a realização de prova pericial médica, com 

nomeação de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele 

dirigidos, facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e 

indicação de assistentes técnicos, e, se possível, designando data, 

horário e local para o ato;”. No mesmo dispositivo, em seu inciso II, o CNJ 

recomenda que: “a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

seja realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal;”. Pois bem, de fato a implementação das medidas mencionadas, 

acarretarão uma celeridade maior aos processos envolvendo a busca dos 

benefícios previdenciários, além de permitir ao magistrado, previamente, 

uma segurança na análise eventual dos pedidos de antecipação de tutela, 

beneficiando diretamente as partes. Por outro lado, não se pode alegar 

qualquer nulidade na inversão, pois se adotará os quesitos estipulados na 

Recomendação Conjunta, bem como a citação efetivada permitirá ao INSS 

exercer, na sua plenitude, o seu direito ao contraditório e ampla defesa. 

Saliente-se que através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 03/2017, 

assinado pelo Procurador Federal Dr. Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento – Coordenador do Núcleo Previdenciário da PF/MT, há 

requerimento expresso no sentido de: “1) A inversão do rito nos casos 

que versem sobre o benefício por incapacidade, realizando-se a perícia 

médica antes da citação; 2) Nos casos em que já houve citação, solicita a 

dispensa da intimação da data da realização da perícia médica;...” 

Portanto, diante da necessidade de se comprovar a natureza da 

incapacidade laboral da Parte Autora, se absoluta ou relativa, permanente 

ou temporária, além da existência de sequelas, bem como se a mesma 

decorreu do acidente de trabalho informado, cuja constatação só é 

possível por meio de perícia médica especializada, DETERMINO a produção 

de prova pericial, que deverá obedecer aos ditames estabelecidos nos 

artigos 464 e seguintes do CPC. Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

podendo ser encontrado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work 

Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, telefone celular (65) 99601-1639, e 

fixo desde já os honorários no importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais), nos moldes da Resolução nº. 232/2016 do CNJ. Ante as 

circunstâncias e provas documentais juntadas, presume-se como 

verdadeira a condição de hipossuficiência e, por consequência lógica de 

causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, concedo ao autor os 

benefícios da justiça gratuita, até que se prove o contrário. Nos termos do 

artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS 

arcar com os honorários periciais, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo. Designo o dia 11/09//2018 a partir das 

14:00(quatorze horas), no endereço Rua Barão de Melgaço, nº 2754, 

Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citado 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). O perito será intimado via e-mail através do gabinete, 

devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da realização da perícia. O INSS antecipará, desde logo, os 

honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por 

tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o 

INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores 

dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. Após 

comprovação do depósito dos honorários por parte do INSS, e ainda 

mediante a juntada do laudo pericial, expeça-se o competente alvará para 

que o expert proceda ao levantamento do montante que lhe é devido. A 

citação do INSS ocorrerá após a designação e efetividade da perícia 

médica. Segue em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo 

perito, nos moldes da Recomendação do CNJ nº. 01/2015. Diante das 

especificidades do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, datado 

de 31 de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e enunciado 

nº 35 da ENFAM). Por fim, certifique-se acerca da nomeação de 

assistentes técnicos pelas partes, reiterando a providência, caso 

necessário. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 20 de junho de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito QUESITOS DO JUÍZO 01 – O 

Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso 

positivo, desde quando? 02 – Qual a origem da suposta 

enfermidade/patologia sofrida pela Requerente? 03 – Quais as lesões e/ou 

consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo 

Requerente? 04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da 

enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso 

positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal 

nexo de causalidade? 05 – As lesões e/ou sequelas da 

enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do 

Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias? 06 – 

Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional? 07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a atividade 

declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, 

se de forma leve, moderada ou intensa? 08 – O diagnóstico atual foi 

estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame 

complementar? 09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, 

indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do 

mesmo? 10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)? 11 – O Requerente 

apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente 

exercia? 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? 13 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o 

prazo estimado a recuperação laborativa? 14 – Se a incapacidade for 

considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, 

multiprofissional ou omniprofissional? 15 – Pode o(a) Sr(a). Perito(a) 

afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho? 16 – Caso 

a resposta ao quesito 14 seja que a incapacidade foi considerada 

permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para 

cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011126-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL PONCIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1011126-94.2018.8.11.0041 AUTOR: ESMAEL PONCIANO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA, proposta por ESMAEL PONCIANO, em face do INSS - 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Sustenta a parte requerente, 

em suma, que é segurado da Previdência Social e está acometida de 

doença ocupacional, razão pela qual passou a receber o benefício de 

auxílio-doença. Que, no entanto, referido benefício foi, uma vez que os 

médicos do instituto requerido entenderam que estava apto a desenvolver 

suas atividades laborativas. Aduz que possui limitações físicas que o 

tornam incapaz para desempenhar suas atividades laborativas 

habitualmente desenvolvidas, fazendo jus ao restabelecimento do 

auxílio-doença. Assim, pugna pela procedência dos pedidos para que seja 

determinada a implantação do benefício de auxílio acidente ou, 

sucessivamente, o restabelecimento do auxílio-doença com sua 

conversão em aposentadoria por invalidez. Pugna pela Justiça Gratuita, 

Prova Pericial, Antecipação de Tutela e condenação do requerido ao 

restabelecimento do benefício, bem como ao pagamento das parcelas em 

atraso, desde a data da cessação do benefício recebido. Com o objetivo 

de adotar procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a 

concessão de benefícios previdenciários, o CNJ editou a Recomendação 

Conjunta nº. 01 de 15/12/2015, assinada pelo Presidente do Conselho 

Nacional de Justiça, Advogado-Geral da União e Ministro do Estado do 

Trabalho e Previdência Social. Em seu artigo 1º, inciso I, a mencionada 

Recomendação Conjunta, se referindo aos processos judiciais que visem 

à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença 

e auxílio-acidente, dispõe que os magistrados: “ao despacharem a inicial, 

considerem a possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de 

prova pericial médica, com nomeação de perito do Juízo e ciência à parte 

Autora dos quesitos a ele dirigidos, facultando-se às partes a 

apresentação de outros quesitos e indicação de assistentes técnicos, e, 

se possível, designando data, horário e local para o ato;”. No mesmo 

dispositivo, em seu inciso II, o CNJ recomenda que: “a citação do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) seja realizada acompanhada de laudo da 

perícia judicial, possibilitando a apresentação de proposta de acordo ou 

resposta pela Procuradoria-Geral Federal;”. Pois bem, de fato a 

implementação das medidas mencionadas, acarretarão uma celeridade 

maior aos processos envolvendo a busca dos benefícios previdenciários, 

além de permitir ao magistrado, previamente, uma segurança na análise 

eventual dos pedidos de antecipação de tutela, beneficiando diretamente 

as partes. Por outro lado, não se pode alegar qualquer nulidade na 

inversão, pois se adotará os quesitos estipulados na Recomendação 

Conjunta, bem como a citação efetivada permitirá ao INSS exercer, na sua 

plenitude, o seu direito ao contraditório e ampla defesa. Saliente-se que 

através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 03/2017, assinado pelo 

Procurador Federal Dr. Wesley Lavoisier de Barros Nascimento – 

Coordenador do Núcleo Previdenciário da PF/MT, há requerimento 

expresso no sentido de: “1) A inversão do rito nos casos que versem 

sobre o benefício por incapacidade, realizando-se a perícia médica antes 

da citação; 2) Nos casos em que já houve citação, solicita a dispensa da 

intimação da data da realização da perícia médica;...” Portanto, diante da 

necessidade de se comprovar a natureza da incapacidade laboral da 

Parte Autora, se absoluta ou relativa, permanente ou temporária, além da 

existência de sequelas, bem como se a mesma decorreu do acidente de 

trabalho informado, cuja constatação só é possível por meio de perícia 

médica especializada, DETERMINO a produção de prova pericial, que 

deverá obedecer aos ditames estabelecidos nos artigos 464 e seguintes 

do CPC. Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente 

cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, podendo ser encontrado à 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, 

Centro, telefone celular (65) 99601-1639, e fixo desde já os honorários no 

importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), nos moldes da 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ. Ante as circunstâncias e provas 

documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição de 

hipossuficiência e, por consequência lógica de causa e efeito, com base 

no artigo 98 do CPC, concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, 

até que se prove o contrário. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, 

INVERTO O ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS arcar com os honorários 

periciais, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da 

justiça, acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo. 

Designo o dia 11/09//2018 a partir das 14:30(quatorze horas e trinta 

minutos), no endereço Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work 

Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, para a realização da perícia médica, 

nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se a parte autora, pessoalmente, 

para que compareça na data, horário e local acima citado com o objetivo 

de realizar a perícia médica, portando todos os exames complementares 

(antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O 

perito será intimado via e-mail através do gabinete, devendo o laudo 

pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização 

da perícia. O INSS antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos 

termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação que tem por 

objeto acidente de trabalho. Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que deverá ser 

realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sub conta destes autos. Após comprovação do depósito dos 

honorários por parte do INSS, e ainda mediante a juntada do laudo pericial, 

expeça-se o competente alvará para que o expert proceda ao 

levantamento do montante que lhe é devido. A citação do INSS ocorrerá 

após a designação e efetividade da perícia médica. Segue em anexo os 

quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito, nos moldes da 

Recomendação do CNJ nº. 01/2015. Diante das especificidades do Ofício 

Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, datado de 31 de março de 2016, e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação. (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM). Por fim, 

certifique-se acerca da nomeação de assistentes técnicos pelas partes, 

reiterando a providência, caso necessário. Cumpra-se com urgência. 

Cuiabá, 20 de junho de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de 

Direito QUESITOS DO JUÍZO 01 – O Requerente é portador de algum tipo 

de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? 02 – Qual a 

origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela Requerente? 03 – 

Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” 

sofrida pelo Requerente? 04 – Existe nexo causal entre as lesões 

advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo 

Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que 

podem evidenciar tal nexo de causalidade? 05 – As lesões e/ou sequelas 

da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do 

Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias? 06 – 

Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional? 07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a atividade 

declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, 

se de forma leve, moderada ou intensa? 08 – O diagnóstico atual foi 

estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame 

complementar? 09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, 

indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do 

mesmo? 10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)? 11 – O Requerente 

apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente 

exercia? 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? 13 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o 

prazo estimado a recuperação laborativa? 14 – Se a incapacidade for 

considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, 

multiprofissional ou omniprofissional? 15 – Pode o(a) Sr(a). Perito(a) 

afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho? 16 – Caso 

a resposta ao quesito 14 seja que a incapacidade foi considerada 

permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para 

cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012764-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

laura Cristina Souza Madureiro OAB - MT0010353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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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: 

1012764-65.2018.8.11.0041 AUTOR: JESUS DOS SANTOS DA SILVA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, proposta 

por JESUS DOS SANTOS DA SILVA, em face do INSS - INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Sustenta a parte requerente, em suma, 

que é segurado da Previdência Social e está acometida de doença 

ocupacional, razão pela qual passou a receber o benefício de 

auxílio-doença. Que, no entanto, referido benefício foi, uma vez que os 

médicos do instituto requerido entenderam que estava apto a desenvolver 

suas atividades laborativas. Aduz que possui limitações físicas que o 

tornam incapaz para desempenhar suas atividades laborativas 

habitualmente desenvolvidas, fazendo jus ao restabelecimento do 

auxílio-doença. Assim, pugna pela procedência dos pedidos para que seja 

determinadO o restabelecimento do auxílio-doença com sua conversão em 

aposentadoria por invalidez. Pugna pela Justiça Gratuita, Prova Pericial, 

Antecipação de Tutela e condenação do requerido ao restabelecimento do 

benefício, bem como ao pagamento das parcelas em atraso, desde a data 

da cessação do benefício recebido. Com o objetivo de adotar 

procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão 

de benefícios previdenciários, o CNJ editou a Recomendação Conjunta nº. 

01 de 15/12/2015, assinada pelo Presidente do Conselho Nacional de 

Justiça, Advogado-Geral da União e Ministro do Estado do Trabalho e 

Previdência Social. Em seu artigo 1º, inciso I, a mencionada 

Recomendação Conjunta, se referindo aos processos judiciais que visem 

à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença 

e auxílio-acidente, dispõe que os magistrados: “ao despacharem a inicial, 

considerem a possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de 

prova pericial médica, com nomeação de perito do Juízo e ciência à parte 

Autora dos quesitos a ele dirigidos, facultando-se às partes a 

apresentação de outros quesitos e indicação de assistentes técnicos, e, 

se possível, designando data, horário e local para o ato;”. No mesmo 

dispositivo, em seu inciso II, o CNJ recomenda que: “a citação do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) seja realizada acompanhada de laudo da 

perícia judicial, possibilitando a apresentação de proposta de acordo ou 

resposta pela Procuradoria-Geral Federal;”. Pois bem, de fato a 

implementação das medidas mencionadas, acarretarão uma celeridade 

maior aos processos envolvendo a busca dos benefícios previdenciários, 

além de permitir ao magistrado, previamente, uma segurança na análise 

eventual dos pedidos de antecipação de tutela, beneficiando diretamente 

as partes. Por outro lado, não se pode alegar qualquer nulidade na 

inversão, pois se adotará os quesitos estipulados na Recomendação 

Conjunta, bem como a citação efetivada permitirá ao INSS exercer, na sua 

plenitude, o seu direito ao contraditório e ampla defesa. Saliente-se que 

através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 03/2017, assinado pelo 

Procurador Federal Dr. Wesley Lavoisier de Barros Nascimento – 

Coordenador do Núcleo Previdenciário da PF/MT, há requerimento 

expresso no sentido de: “1) A inversão do rito nos casos que versem 

sobre o benefício por incapacidade, realizando-se a perícia médica antes 

da citação; 2) Nos casos em que já houve citação, solicita a dispensa da 

intimação da data da realização da perícia médica;...” Portanto, diante da 

necessidade de se comprovar a natureza da incapacidade laboral da 

Parte Autora, se absoluta ou relativa, permanente ou temporária, além da 

existência de sequelas, bem como se a mesma decorreu do acidente de 

trabalho informado, cuja constatação só é possível por meio de perícia 

médica especializada, DETERMINO a produção de prova pericial, que 

deverá obedecer aos ditames estabelecidos nos artigos 464 e seguintes 

do CPC. Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente 

cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, podendo ser encontrado à 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, 

Centro, telefone celular (65) 99601-1639, e fixo desde já os honorários no 

importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), nos moldes da 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ. Ante as circunstâncias e provas 

documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição de 

hipossuficiência e, por consequência lógica de causa e efeito, com base 

no artigo 98 do CPC, concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, 

até que se prove o contrário. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, 

INVERTO O ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS arcar com os honorários 

periciais, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da 

justiça, acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo. 

Designo o dia 11/09//2018 a partir das 15:00(quinze horas), no endereço 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, 

Centro, para a realização da perícia médica, nos termos do art. 474 do 

CPC. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 

horário e local acima citado com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O perito será intimado 

via e-mail através do gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização da perícia. O INSS 

antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º 

da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação que tem por objeto acidente de 

trabalho. Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o 

depósito dos valores dos honorários, que deverá ser realizado junto à 

Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta 

destes autos. Após comprovação do depósito dos honorários por parte do 

INSS, e ainda mediante a juntada do laudo pericial, expeça-se o 

competente alvará para que o expert proceda ao levantamento do 

montante que lhe é devido. A citação do INSS ocorrerá após a designação 

e efetividade da perícia médica. Segue em anexo os quesitos do Juízo a 

serem respondidos pelo perito, nos moldes da Recomendação do CNJ nº. 

01/2015. Diante das especificidades do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, datado de 31 de março de 2016, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e 

enunciado nº 35 da ENFAM). Por fim, certifique-se acerca da nomeação 

de assistentes técnicos pelas partes, reiterando a providência, caso 

necessário. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 20 de junho de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito QUESITOS DO JUÍZO 01 – O 

Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso 

positivo, desde quando? 02 – Qual a origem da suposta 

enfermidade/patologia sofrida pela Requerente? 03 – Quais as lesões e/ou 

consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo 

Requerente? 04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da 

enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso 

positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal 

nexo de causalidade? 05 – As lesões e/ou sequelas da 

enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do 

Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias? 06 – 

Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional? 07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a atividade 

declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, 

se de forma leve, moderada ou intensa? 08 – O diagnóstico atual foi 

estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame 

complementar? 09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, 

indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do 

mesmo? 10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)? 11 – O Requerente 

apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente 

exercia? 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? 13 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o 

prazo estimado a recuperação laborativa? 14 – Se a incapacidade for 

considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, 

multiprofissional ou omniprofissional? 15 – Pode o(a) Sr(a). Perito(a) 

afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho? 16 – Caso 

a resposta ao quesito 14 seja que a incapacidade foi considerada 

permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para 

cumprimento de programa de reabilitação profissional?

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031356-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA OAB - SP185064 (ADVOGADO)

CAROLINE DE OLIVEIRA PAMPADO CASQUEL BERLOFFA OAB - 

SP203166 (ADVOGADO)

 

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: 1013739-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO GUILHERME CAMPOS CORREA PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIA COSTA BOTELHO OAB - MT11881/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036978-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOLUMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE CEREAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009527-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDRE FORNAZARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011678-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VENTURA MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009851-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR OAB - SP160493 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - PROCON (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008086-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELVONE BARBOSA DE REZENDE (AUTOR)

SALVANY RODRIGUES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000540-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUARA CABRAL DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO)

MARCOS DANTAS TEIXEIRA OAB - MT3850 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034036-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

laura Cristina Souza Madureiro OAB - MT0010353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015533-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KESLER JUSTINO CARNEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003983-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO 1003983-54.2018.8.11.0041. (PJE4) 

Vistos e etc. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Assim, cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Em seguida, 

voltem-me cls. Cite-se Cumpra-se. Cuiabá, 19 de junho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002768-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR GREGORIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO 1002768-43.2018.8.11.0041. (PJE4) 

Vistos e etc. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Assim, cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Em seguida, 

voltem-me cls. Cite-se Cumpra-se. Cuiabá, 19 de junho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002759-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARQUES DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO 1002759-81.2018.8.11.0041. (PJE4) 

Vistos e etc. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Assim, cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Em seguida, 

voltem-me cls. Cite-se Cumpra-se. Cuiabá, 19 de junho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002311-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA (AUTOR)

ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA (AUTOR)

ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DE CAMARGO VIEIRA ALTERO OAB - SP242542 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1002311-11.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se Cumpra-se. Cuiabá, 

19 de junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010664-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMMT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1010664-74.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Prestei as informações através 

do Ofício nº 89/2018 na presente data, referente às Informações 

Processuais requisitadas através do Ofício (Código de Rastreabilidade nº 

81120183300983) – Secretaria da Segunda Câmara de Direito Público e 

C o l e t i v o ,  e x t r a í d o  d o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º 

1000958-59.2018.8.11.0000 – PJE – Capital. Em cumprimento à decisão 

superior, determino a suspensão dos efeitos da decisão de ID nº 

11425780 até ulterior decisão de mérito a ser proferida no recurso de 

Agravo de Instrumento acima mencionado. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

19 de junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037209-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARGILL AGRICOLA S A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1037209-84.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Prestei as informações através 

do Oficio nº 23/2018 na presente data, referente às Informações 

Processuais requisitadas através do Ofício (Código de Rastreabilidade nº 

81120183164212) – Secretaria da Primeira Câmara de Direito Público e 

C o l e t i v o ,  e x t r a í d o  d o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º 

1000909-18.2018.8.11.0000 – PJE – Capital. Nesta oportunidade, em 

atendimento à eminente decisão superior, autorizo à Requerente o 

oferecimento de seguro-garantia (Apólice nº 7.75.0005376.12 – ID nº 

1592716), tão somente para possibilitar a emissão de Certidão Positiva 

com Efeitos de Negativa. No mais, indefiro o pedido de reconsideração 

formulado pela parte Autora (ID nº 11487972), pelos mesmos fundamentos 

constantes na decisão retro (ID nº 11351828). Intimem-se pessoalmente 

as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004368-36.2017.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 297 de 607



Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA VEIGA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 392755 Nr: 28373-23.2009.811.0041

 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: VICENTE GOMES DE CAMPOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE 

EM PARTE OS PEDIDOS vindicados na inicial, determinando ao Requerido 

que converta o benefício previdenciário do autor de Auxílio Doença 

Acidentário para Auxílio Acidente, diante da constatação de sua 

incapacidade definitiva.Via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da causa, nos temos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do 

CPC/2015.Intime-se.Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame 

necessár io ,  consoante determina o  ar t .  496,  I ,  do 

CPC/2015.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018.ROBERTO TEIXEIRA 

SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 915613 Nr: 40617-08.2014.811.0041

 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: TATIANE PEREIRA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BORGES GUIMARÃES - 

OAB:17.214-B, LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - OAB:13879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHAO (PROC. FEDERAL) - OAB:PROC FEDERAL

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados para determinar a 

implantação do benefício previdenciário de auxílio acidente, 

retroativamente a data 15.05.2012, acrescidos de juros de mora no 

percentual da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), 

devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei nº 

8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão incidir a 

partir da citação, conforme precedentes do Colendo STJ, valor este a ser 

apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do art. 487, I, do CPC/2015Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do 

CPC/2015.Intime-se.Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame 

necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 867949 Nr: 7910-84.2014.811.0041

 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: ROSILENE DE OLIVEIRA ARRUDA, JHÉSSICA OHANA 

DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - 

OAB:2.062 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A

 PROCEDIMENTO COMUM

PROCESSO: 7910-84.2014.8.11.0041.

CÓDIGO: 867949.

Vistos, etc.

 Compulsando os autos verifica-se pedido aviado pela empresa Help Vida 

Pronto Socorro Móvel de Cuiabá LTDA (FLS. 72/87), na qual pleiteia o 

recebimento de valores referente a prestação de serviço realizada em 

favor do autor.

Desta feita, intime-se o requerido, Estado de Mato Grosso, para se 

manifestar acerca da petição retro citada, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de bloqueio.

Intime-se

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Junho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 394650 Nr: 30434-51.2009.811.0041

 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: PEDRO CELESTINO ARAÚJO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:6.814-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- PROC FEDERAL - OAB:

 PROCEDIMENTO COMUM.

PROCESSO Nº: 2009/599.

CÓDIGO Nº: 394650

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Previdenciária com pedido de Restabelecimento de 

Benefício Previdenciário e/ou aposentadoria por invalidez com pedido de 

tutela antecipada proposta por PEDRO CELESTINO ARAÚJO JUNIOR em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando que seja determinada a imediata implantação do benefício de 

auxílio-doença acidentário-B91.

Informa, em síntese, ter laborado na empresa Conel Construções Elétricas 

Ltda. e, que na função de eletricista sofreu uma torção no joelho direito em 

decorrência de acidente de trabalho que ocorreu após pular da escada 

para proteger-se do fogo que surgiu ao abrir a tampa da caixa CP-rede 

fogo, CAT.

Aduz que requereu, junto à Autarquia Federal, a concessão do benefício 

de auxílio-doença, tendo que renová-lo diversas vezes, em razão de 

agravamento da patologia desenvolvida.

Relata ter seu benefício arbitrariamente cessado a partir do dia 

31/08/2009, após perícia médica realizada pelo requerido.

Aduz que ainda permanece com a patologia que ensejou a concessão do 

auxílio, o que vem lhe deixando sem amparo financeiro, tendo em vista que 

depende unicamente da sua renda pessoal para sobreviver.

Pede por fim, a justiça gratuita.

A inicial veio acompanhada de documentos (fls. 14/42).

Liminar deferidas as fls. 43/46

O INSS – Instituto Nacional do seguro Social apresentou Contestação às 

fls. 49/58 alegando em sede de preliminar da carência da ação e no mérito 

requer o indeferimento da tutela e no mérito purga pela improcedência da 

ação.

Ministério publico manifestou-se as fls. 71/72.
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Impugnação a contestação rechaçando as alegações apresentadas as 

fls. 62/63.

Instado a trazer laudo médico atualizado, a parte autora carreou aos autos 

documentos comprovando a manutenção da enfermidade as fls. 80/81.

Foi proferida sentença às fls. 82/85, julgando procedentes os pedidos 

vindicados na inicial para manter o fornecimento do benefício 

previdenciário do Requerente.

Em sede de Apelação, a sentença retro foi cassada sob o fundamento de 

ter ocorrido cerceamento de defesa, determinando a realização de perícia 

médica judicial (fls. 106/109).

Determinada a realização de perícia médica por perito oficial deste juízo 

(fls. 115/116), a parte Autora se submeteu a perícia designada, tendo o 

laudo médico informado que o Requerente está em condições de retornar 

às suas atividades laborais (fls. 125/128).

A parte Autora aviou petição às fls. 130/131, impugnando o laudo pericial, 

e pleiteando o restabelecimento do benefício previdenciário por tempo 

indeterminado.

Intimado o INSS para proceder com o pagamento dos honorários periciais 

(fl. 132-v), este se manifestou alegando que foi solicitado o pagamento ao 

setor competente.

Os autos me vieram conclusos.

 Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

 Primeiramente, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Suscitada a preliminar de carência da ação, pela falta de requerimento 

administrativo, passo à analise.

1.FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

Preliminarmente, descabe a alegação de falta de prévio requerimento 

administrativo, isto porque está carreado aos autos comprovantes da 

própria instituição, bem como documento demonstrativo de conversão do 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, demonstrando que houve 

pedido administrativo, que, por sua vez, foi deferido pelo Requerido, 

todavia foi lançado no sistema com outro código.

Ademais, cabe ressaltar que o beneficiário comprova mediante juntada de 

documento que requereu administrativamente o benefício.

 Deste modo, não merece ser acolhida esta preliminar.

MÉRITO.

Como relatado, cuida-se de Ação de Direito Previdenciário no qual a 

Requerente visa que manutenção do recebimento do benefício de 

Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho até a sua reabilitação 

profissional, bem como que seja o Requerido condenado ao pagamento 

dos valores retroativos a contar de 31.08.2009.

Pois bem.

A matéria posta sub judice encontra guarida na Lei nº 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefício da Previdência Social.

Nos termos do art. 59 do mencionado diploma legal, o auxílio doença é 

concedido ao (à) segurado (a) que, uma vez sendo cumprido, quando for 

o caso, o período de carência exigido pela lei, ficar incapacitado (a) para o 

seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Neste sentido, é elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano 

Gonçales que, ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que “logo 

após o acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício 

auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém 

temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a 

saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito 

ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. 

Todavia, constatada sequela do acidente que implique redução da 

capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício 

auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª 

edição. 2009. pag. 255).

A respeito do tema, para que o demandante faça jus à prestação 

previdenciária, afirmam os autores Carlos Alberto Pereira de Castro e João 

Batista Lazzari que é necessário o preenchimento de quatro 

pressupostos, no caso que o indivíduo se encontre na qualidade de 

beneficiário à época do evento, que haja a existência de um dos eventos 

cobertos pelo regime de acordo com a legislação vigente à época do fato, 

o cumprimento de exigências legais, e por fim a iniciativa do beneficiário.

Desse modo, o indivíduo beneficiário, ao preencher todos esses 

requisitos, possui direito adquirido à prestação previdenciária, mesmo que 

não a postule.

Noutra baila, afirmam os mesmos autores acima citados em sua obra 

“Manual de Direito Previdenciário”, 7ª edição, à página 460, que “Para o 

INSS cancelar um benefício previdenciário deve, necessariamente, fazê-lo 

com base em um processo administrativo que apurou alguma 

irregularidade na concessão do mesmo”.

Neste viés, nota-se, então, que o sistema COPES, utilizado para se 

programar os benefícios, entra em conflito com a norma vigente, de tal 

forma que o sistema computadorizado não tem capacidade de avaliar se o 

(a) postulante realmente tem, ou ainda permanece incapacitado (a) para 

sua atividade laborativa.

Assim, em sendo presenciado este cenário, e não tendo comprovado o 

INSS que o cancelamento ocorreu devido alguma irregularidade, 

devidamente apurado em processo administrativo, o benefício deve ser 

restabelecido, uma vez que não há amparo algum para o seu 

cancelamento.

Cabe ressaltar, ainda, que o indeferimento pelo INSS da solicitação do 

benefício, quando o (a) cidadão (ã) preencher todos os requisitos para 

sua concessão, e comprovado a situação de incapacidade laborativa do 

(a) Requerente, a Autarquia incorre em ato ilícito.

 Se não bastasse isso, vemos que os fundamentos da Previdência Social 

se perfazem dentre outros na intervenção do Estado e na dignidade da 

pessoa humana, caracterizada por garantir que trate igualmente todos os 

trabalhadores, permitindo o acesso universal aos benefícios 

previdenciários.

Desse modo, verifica-se que a cessação do benefício e consequente 

obrigação à volta ao trabalho, quando constatada a incapacidade do (a) 

trabalhador (a), submetendo-o (a) ao labor sem condições de ali estar, 

vem por ferir o princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual 

a intervenção do Estado se faz necessária para garantir a dignidade de 

todos.

Assim sendo, a Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, é incisiva ao 

expor em seu artigo 1º a finalidade da Previdência Social, estando 

expressa nos seguintes termos:

“Art. 1º – A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim 

assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, 

por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, 

tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de 

quem dependiam economicamente” – Grifo nosso.

Com efeito, todo o segurado que incorre em qualquer dessas situações 

está amparado pela Previdência Social.

Resta, portanto, verificar se o caso concreto se amolda às exigências da 

legislação de regência, notadamente quanto ao requisito subjetivo, este 

consistente na comprovação da condição incapacitante do (a) propenso 

(a) beneficiário (a).

Nesse contexto, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, 

em especial a perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo 

(fls. 125/128), verifica-se que foi amplamente demonstrado que a parte 

Autora possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, bem como se 

constata que a patologia a qual acomete o Requerente pode ser 

compensada clinicamente, não havendo comprometimento funcional, o que 

comprova a existência de capacidade para exercer as suas atividades 

laborais.

Ora, conforme elucidado acima, não resta dúvida que o demandante não 

preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual não 

é devido o restabelecimento do seu benefício previdenciário.

Nesse sentido segue o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECUSO ADESIVO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 

PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ- AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

ENSEJADORES - ARTIGO 42, DA LEI 8.2013/91 - LAUDO PERICIAL 

CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORARIA - POSSBILIDADE 

DE REABILITAÇÃO - APELO DO INSS PROVIDO E APELO ADESIVO 

PREJUDICADO. 1. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a 

aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, 

estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz 

para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, enquanto permanecer 

nesta condição. 2. A incapacidade para o trabalho não se prende somente 
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ao que a patologia infortunística traz em relação à perda físico-psíquica do 

trabalhador, mas também ao aspecto de sua rejeição no mercado de 

trabalho cada vez mais competitivo e discriminatório. 3.”O Superior 

Tribunal de Justiça diz que somente será concedida a aposentadoria por 

invalidez "quando verificada a incapacidade do segurado e a 

impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade 

laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 19/04/2016, DJe 

27/05/2016).4. "[...] Não demonstrada a incapacidade permanente para o 

trabalho, não faz jus o requerente a qualquer dos benefícios 

previdenciários pleiteados.(Ap 105341/2015, DES. Márcio Vidal, Primeira 

Câmara de direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2016, Publicado no 

DJE 13/06/2016)5.Recurso do INSS provido.6. Recurso Adesivo 

prejudicado”.

(Ap 82362/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, 

Publicado no DJE 16/05/2018).

Portanto, ante a não constatação da incapacidade laborativa da parte 

Requerente, impõe-se a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, revogo a medida 

antecipatória anteriormente deferida, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão 

e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 944034 Nr: 56905-31.2014.811.0041

 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: ALISON DA SILVA VILAS BOAS

 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: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:329170, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 

OAB:PGE

 PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 56905-31.2014.8.11.0041. 

CÓDIGO: 944034. SENTENÇA. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante toda 

a fundamentação exposta, afasto as preliminares arguidas, e, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO vindicado, para, ratificando a tutela específica 

deferida alhures, condenar o Requerido ao cumprimento da obrigação 

constitucional de assegurar o os meios necessários e adequados para a 

realização do procedimento cirúrgico de “Microcirurgia do Plexo braquial 

com microenxerto, ou outro procedimento indicado por médico 

especialista, bem como que seja assegurada a continuidade do tratamento 

do seu quadro clínico”, em hospital que disponha de tratamento 

especializado necessário, inclusive UTI, preferencialmente em rede 

pública, e, na sua falta, na rede particular de atendimento, com dispensa 

de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei n. 8.666/93, 

sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do 

médico responsável, e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC/2015. Deixo de condenar o Estado em honorários advocatícios, 

porquanto sendo o credor – Defensoria Pública, órgão do devedor – 

Estado de Mato Grosso, ocorre à causa extintiva das obrigações 

denominada confusão, nos termos do art. 381 do Código Civil. Sem custas, 

nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01. Intime-se. Após, não havendo 

recurso voluntário, remetam-se os autos Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, 

do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de Junho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 820346 Nr: 26588-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EZEQUIEL PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO AD CUNHA 

MARANHÃO - OAB:

 PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO: 26588-84.2013.811.0041 CÓDIGO: 

820346 DESCUMPRIMENTO! URGENTE! Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Requerente noticia o descumprimento da ordem 

exarada em sentença, fls. 138/140, o qual determinou ao Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, que restabeleça o benefício do auxílio-doença 

por acidente do trabalho, ao Requerente ANTONIO EZEQUIEL PINHEIRO. 

Pois bem. O art. 139 do Novo CPC dispõe o seguinte: “Art. 139. O juiz 

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária;”. Assim sendo, diante do descumprimento da tutela 

de urgência, determino a intimação pessoal do SENHOR GERENTE 

EXECUTIVO DO INSS ou quem estiver respondendo pelo cargo, bem como, 

da AGU, na pessoa do Procurador Federal em MT, para cumprirem 

imediatamente a decisão judicial, no prazo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-os das sanções civis, penais e administrativas que poderão 

ser aplicadas cumulativamente, conforme art. 139 do NCPC e o Provimento 

nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, dentre as quais a multa diária a ser bloqueada 

via BACEN JUD da conta bancária das autoridades, além do 

encaminhamento à DEPOL mais próxima do Fórum, para lavratura de 

Termo Circunstanciado, por delito de DESOBEDIÊNCIA (art. 330 do Código 

Penal), além de remeter os autos ao Ministério Público para apuração de 

DELITO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, previsto no art. 11, II, da Lei 

8.429/1992. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 18 de 

Junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 701018 Nr: 35641-94.2010.811.0041

 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: AUGUSTO PARAGUAÇU CESAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 PROCEDIMENTO COMUM

CÓDIGO Nº: 701018

PROCESSO Nº: 35641-94.2010.811.0041

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário 

proposta por AUGUSTO PARAGUAÇU CESAR em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a procedência dos 

pedidos para que seja determinada a manutenção do Auxílio-Doença ou, 

caso seja constatada a incapacidade permanente, que seja convertido o 

seu benefício para Aposentadoria por Invalidez.

Aduz, em síntese, que é soldador de tanques de combustíveis, tendo 

sofrido acidente de trabalho, razão pela qual requereu junto à autarquia 

federal o pedido de auxílio-doença, tendo percebido o benefício 

previdenciário pelo período de 03.02.2009 até 05.11.2009.

Assevera que se submeteu a perícia médica pelo INSS em 15.03.2010, 

ocasião em que foi constatada a sua capacidade para retornar às 

atividades laborais, motivo este que deu ensejo à propositura da presente 

demanda.

Pontua que, apesar de perícia médica do Requerido não constatar a sua 
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incapacidade laborativa, ainda permanece com as patologias que 

ensejaram a manutenção do supradito auxílio previdenciário, o que vem lhe 

deixando sem amparo financeiro.

Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Instruiu a inicial com documentos acostados às fls. 11/26.

A medida antecipatória foi indeferida, conforme decisão de fls. 37/39.

Devidamente citado, o Requerido INSS apresentou Contestação às fls. 

42/51, pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos, sob o 

fundamento de que a parte Autora não demonstrou de fato a sua 

incapacidade laboral, não preenchendo os requisitos legais para a 

concessão do benefício previdenciário.

Réplica acostada às fls. 55/57, tendo a parte Autora rechaçado todos os 

pontos abordados pelo Requerido, ratificado os termos da exordial e, ao 

final, pugnou pela procedência dos pedidos.

Determinada a realização de perícia médica por perito oficial deste juízo 

(fls. 85/86), a parte Autora se submeteu a perícia designada, tendo o 

laudo médico informado que o Requerente está em condições de retornar 

às suas atividades laborais (fls. 95/98).

A parte Autora aviou petição à fl. 100, pugnando pela manifestação do 

perito médico para esclarecer se houve erro material quanto a um trecho 

da perícia realizada.

Intimado o INSS para proceder com o pagamento dos honorários periciais 

(fl. 101), este se manifestou alegando que foi solicitado o pagamento ao 

setor competente.

Os autos me vieram conclusos.

 Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

 Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido.

No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Como relatado, cuida-se de Ação de Direito Previdenciário no qual a 

Requerente visa que seja determinada a manutenção do Auxílio-Doença 

ou, caso seja constatada a incapacidade permanente, que seja convertido 

o seu benefício para Aposentadoria por Invalidez.

Pois bem.

A matéria posta sub judice encontra guarida na Lei nº 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefício da Previdência Social.

Nos termos do art. 59 do mencionado diploma legal, o auxílio doença é 

concedido ao (à) segurado (a) que, uma vez sendo cumprido, quando for 

o caso, o período de carência exigido pela lei, ficar incapacitado (a) para o 

seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Neste sentido, é elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano 

Gonçales que, ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que “logo 

após o acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício 

auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém 

temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a 

saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito 

ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. 

Todavia, constatada sequela do acidente que implique redução da 

capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício 

auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª 

edição. 2009. pag. 255).

A respeito do tema, para que o demandante faça jus à prestação 

previdenciária, afirmam os autores Carlos Alberto Pereira de Castro e João 

Batista Lazzari que é necessário o preenchimento de quatro 

pressupostos, no caso que o indivíduo se encontre na qualidade de 

beneficiário à época do evento, que haja a existência de um dos eventos 

cobertos pelo regime de acordo com a legislação vigente à época do fato, 

o cumprimento de exigências legais, e por fim a iniciativa do beneficiário.

Desse modo, o indivíduo beneficiário, ao preencher todos esses 

requisitos, possui direito adquirido à prestação previdenciária, mesmo que 

não a postule.

Noutra baila, afirmam os mesmos autores acima citados em sua obra 

“Manual de Direito Previdenciário”, 7ª edição, à página 460, que “Para o 

INSS cancelar um benefício previdenciário deve, necessariamente, fazê-lo 

com base em um processo administrativo que apurou alguma 

irregularidade na concessão do mesmo”.

Neste viés, nota-se, então, que o sistema COPES, utilizado para se 

programar os benefícios, entra em conflito com a norma vigente, de tal 

forma que o sistema computadorizado não tem capacidade de avaliar se o 

(a) postulante realmente tem, ou ainda permanece incapacitado (a) para 

sua atividade laborativa.

Assim, em sendo presenciado este cenário, e não tendo comprovado o 

INSS que o cancelamento ocorreu devido alguma irregularidade, 

devidamente apurado em processo administrativo, o benefício deve ser 

restabelecido, uma vez que não há amparo algum para o seu 

cancelamento.

Cabe ressaltar, ainda, que o indeferimento pelo INSS da solicitação do 

benefício, quando o (a) cidadão (ã) preencher todos os requisitos para 

sua concessão, e comprovado a situação de incapacidade laborativa do 

(a) Requerente, a Autarquia incorre em ato ilícito.

 Se não bastasse isso, vemos que os fundamentos da Previdência Social 

se perfazem dentre outros na intervenção do Estado e na dignidade da 

pessoa humana, caracterizada por garantir que trate igualmente todos os 

trabalhadores, permitindo o acesso universal aos benefícios 

previdenciários.

Desse modo, verifica-se que a cessação do benefício e consequente 

obrigação à volta ao trabalho, quando constatada a incapacidade do (a) 

trabalhador (a), submetendo-o (a) ao labor sem condições de ali estar, 

vem por ferir o princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual 

a intervenção do Estado se faz necessária para garantir a dignidade de 

todos.

Assim sendo, a Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, é incisiva ao 

expor em seu artigo 1º a finalidade da Previdência Social, estando 

expressa nos seguintes termos:

“Art. 1º – A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim 

assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, 

por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, 

tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de 

quem dependiam economicamente” – Grifo nosso.

Com efeito, todo o segurado que incorre em qualquer dessas situações 

está amparado pela Previdência Social.

Resta, portanto, verificar se o caso concreto se amolda às exigências da 

legislação de regência, notadamente quanto ao requisito subjetivo, este 

consistente na comprovação da condição incapacitante do (a) propenso 

(a) beneficiário (a).

Nesse contexto, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, 

em especial a perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo 

(fls. 95/98), verifica-se que foi amplamente demonstrado que a parte 

Autora possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, bem como se 

constata que a patologia a qual acomete o Requerente está estabilizada, o 

que comprova a existência de capacidade para exercer as suas 

atividades laborais.

Prova esta que corrobora com as alegações aduzidas pela autarquia 

federal, razão pela qual se vislumbra respaldo ao INSS em indeferir 

administrativamente o seu pedido de prorrogação do benefício de 

auxílio-doença, por entender a inexistência de incapacidade laborativa.

Ora, conforme elucidado acima, não resta dúvida que o demandante não 

preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual não 

é devido o restabelecimento do seu benefício previdenciário.

Nesse sentido segue o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECUSO ADESIVO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 

PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ- AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

ENSEJADORES - ARTIGO 42, DA LEI 8.2013/91 - LAUDO PERICIAL 

CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORARIA - POSSBILIDADE 

DE REABILITAÇÃO - APELO DO INSS PROVIDO E APELO ADESIVO 

PREJUDICADO. 1. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a 

aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, 

estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz 

para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, enquanto permanecer 

nesta condição. 2. A incapacidade para o trabalho não se prende somente 

ao que a patologia infortunística traz em relação à perda físico-psíquica do 

trabalhador, mas também ao aspecto de sua rejeição no mercado de 

trabalho cada vez mais competitivo e discriminatório. 3.”O Superior 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 301 de 607



Tribunal de Justiça diz que somente será concedida a aposentadoria por 

invalidez "quando verificada a incapacidade do segurado e a 

impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade 

laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 19/04/2016, DJe 

27/05/2016).4. "[...] Não demonstrada a incapacidade permanente para o 

trabalho, não faz jus o requerente a qualquer dos benefícios 

previdenciários pleiteados.(Ap 105341/2015, DES. Márcio Vidal, Primeira 

Câmara de direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2016, Publicado no 

DJE 13/06/2016)5.Recurso do INSS provido.6. Recurso Adesivo 

prejudicado”.

(Ap 82362/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, 

Publicado no DJE 16/05/2018).

Portanto, ante a não constatação da incapacidade laborativa da parte 

Requerente, impõe-se a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão 

e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 726732 Nr: 22560-44.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLÍVIA FRANCISCA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:, FERNANDA VILELA ZAGATTO - OAB:Proc. 

Federal

 PROCEDIMENTO COMUM

CÓDIGO: 726732

Vistos, etc.

Cuida-se de ação proposta contra o INSS objetivando o restabelecimento 

do benefício de auxílio-doença cessado indevidamente.

Compulsando os autos, constato por meio do laudo pericial de fls. 136/140 

que a enfermidade que acomete o autor não decorre de acidente de 

trabalho, portanto, é questão afeta à Justiça Federal, por força do 

disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, em sua primeira parte, haja 

em vista que a matéria não se insere na exceção ali expressa.

Não se pode olvidar que o INSS é uma autarquia federal previdenciária e o 

litígio envolve a concessão de auxílio-doença comum.

Sob esta ótica, o art. 64, §1º do CPC determina que a incompetência 

absoluta deve ser declarada de ofício, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, devendo o feito ser remetido ao juiz competente.

Diante de tais razões, declino da competência em favor de uma das Varas 

da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso.

Proceda-se o cartório as devidas baixas, inclusive na distribuição, e 

remetam-se os autos à Justiça Federal, com as anotações de praxe.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 829860 Nr: 35611-54.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3.946/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 PROCEDIMENTO COMUM CÓDIGO Nº: 829860 PROCESSO Nº: 

35611-54.2013.811.0041 SENTENÇA DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

vindicado na exordial para determinar a retirada definitiva do gravame que 

recai sobre a motocicleta marca/modelo Honda NXR 150 Bros Flex ES, 

ano/modelo 2011/2012, Chassi nº 9C2KD0550CR510480, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno o Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do §2º, §3º e §8º 

do art. 85 do CPC/2015. Intime-se. Por derradeiro, deixo de submeter à 

sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, §3º, II 

do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 826727 Nr: 32637-44.2013.811.0041

 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: AGROPECUÁRIA FOCKINK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇAO - 

SUFIS/MT, SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DE RECEITA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO LUCIANO DO 

NASCIMENTO - OAB:31.418/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, CONCEDO EM PARTE A 

SEGURANÇA pleiteada, para declarar a insubsistência do auto de infração 

relativas ao período de fevereiro de 2009 a novembro de 2011, bem como 

para reduzir a multa aplicada para o patamar de 100% (cem por cento) do 

valor do imposto devido, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei nº 12.016/09.Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual.após o decurso do prazo do para 

interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado, e 

arquive-se.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 18 de Junho de 

2018.ROBERTO TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 926361 Nr: 47309-23.2014.811.0041

 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: MARLI APARECIDA DA SILVA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE PREVIDENCIA DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMNISTRAÇÃO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - 

OAB:18.283/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIACHI NETO 

- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 47309-23.2014.8.11.0041. 

CÓDIGO: 926361. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar a 

autoridade coatora que proceda a manifestação técnica do processo 
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administrativo nº. 4492/2013, no prazo de 05 (cinco) dias, e via de 

consequência, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. 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. Com 

fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o 

decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à 

Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de Junho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 901761 Nr: 31143-13.2014.811.0041

 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: SAWAGE EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 

LTDA, ANGELO ROBERTO JACOMINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA, 

PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, PREFEITURA DE 

CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E 

SILVA - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDACIO ANTONIO DUARTE 

(PROCURADOR DO MUNICIPIO) - OAB:1565/MT

 MANDADO DE SEGURANÇA.

PROCESSO Nº 31143-13.2014.8.11.0041.

CÓDIGO: 901761.

 Vistos, etc.

 Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por 

SAWAGE EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA., contra ato tido 

de ilegal e abusivo do PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ E CHEFEDA 

PROCURADORIA GERAL FISCAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando a 

concessão de liminar para o fim de ser determinado às autoridades 

coatoras que se abstenham de lançar o nome da Impetrante em cadastro 

de inadimplentes e eventual protesto de seu nome, forneçam a Certidão 

Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito Negativo de Débitos 

Fiscais, bem como defiram o recebimento e processamento do processo 

de compensação nº 453475-1 que tramita junto à Procuradoria Fiscal do 

Município de Cuiabá, até decisão de mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que já existe CDA constituída, bem 

como execução fiscal, razão pela qual, as demandas devem ser 

processadas e julgadas em conjunto, em razão da incompetência deste 

Juízo.

 É o necessário relato.

Fundamento.

Decido.

 Nesta Comarca foi instaurada a Vara Especializada de Execuções 

Fiscais, a qual compete “Processar e julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, 

com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em 

dívida ativa”.

Com efeito, da leitura da competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais 

possui competência absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e 

das ações correlatas, o que é o caso dos autos, em razão de já haver 

CDA constituída.

Acerca do tema, o art. 43 do Novo Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da 

distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do 

estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando 

suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.

Por corolário lógico da interpretação sistemática do dispositivo citado, 

conclui-se que compete à Vara de Execuções Fiscais processar e julgar a 

presente demanda.

Ademais, ressalta-se que em se tratando de incompetência absoluta, está 

poderá ser alegada de ofício, nos termos do art. 64, §1° do Código de 

Processo Civil de 2015. Verifica-se, ainda, que a incompetência absoluta é 

vício insanável, e por ser matéria de ordem pública não se sujeita ao 

instituto da preclusão, razão pela qual pode ser arguida em qualquer 

tempo e grau de jurisdição.

Dessa maneira, diante de todo o exposto e considerando a incompetência 

deste Juízo, nos termos do art. 43, 44 e 64, §1° do CPC/2015, que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da 

Comarca de Cuiabá.

Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos moldes do art. 64, §§ 

1º e 3º, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, urgência.

Cuiabá-MT, 11 de Junho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 68392 Nr: 5095-37.2002.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 3.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PROCESSO Nº: 2002/179.

CÓDIGO Nº: 68392.

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de bloqueio decorrente do não pagamento da RPV de 

fls. 331/332.

Após a expedição das RPV, os autos foram encaminhados em carga para 

a PGM a fim de intima-la para pagar a requisição, contudo, o Ente Público 

deixou decorrer o prazo legal sem a devida quitação.

Às fls. 336/337, o Ente Público atravessou petição, informando que foi 

enviado ofício para o Departamento responsável pelos pagamentos de 

RPV, entretanto não comprovou efetivamente o pagamento.

Ademais, verifica-se que desde o ano de 2016 o exequente visa o 

recebimento de seu crédito, porém, não teve êxito.

Diante disso, e na esteira do que dispõe o Código de Processo Civil, defiro 

o bloqueio online dos valores constantes nas RPV’s de fls. 331/332, que 

deverá ser atualizado pelo setor competente no E. TJMT (DAP) conforme 

preconizado pelo art. 5º § 6° do Provimento 11/2017.

Após a atualização, cls. para bloqueio.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de Junho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO.

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror
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 Cod. Proc.: 439279 Nr: 16363-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTO ADONIAS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL DO INSS - OAB:3691/MT

 PROCEDIMENTO COMUM

CÓDIGO: 439279

Vistos, etc.

Cuida-se de ação proposta contra o INSS objetivando o restabelecimento 

do benefício de auxílio-doença cessado indevidamente.

Compulsando os autos, constato por meio do laudo pericial de fls. 152/157 

que a enfermidade que acomete o autor não de corre de acidente de 

trabalho, portanto, é questão afeta à Justiça Federal, por força do 

disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, em sua primeira parte, haja 

em vista que a matéria não se insere na exceção ali expressa.

Não se pode olvidar que o INSS é uma autarquia federal previdenciária e o 

litígio envolve a concessão de auxílio-doença comum.

Sob esta ótica, o art. 64, §1º do CPC determina que a incompetência 

absoluta deve ser declarada de ofício, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, devendo o feito ser remetido ao juiz competente.

Diante de tais razões, declino da competência em favor de uma das Varas 

da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso.

Proceda-se o cartório as devidas baixas, inclusive na distribuição, e 

remetam-se os autos à Justiça Federal, com as anotações de praxe.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá/MT, 07 de junho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 873625 Nr: 12308-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON CUSTODIO BRUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LISBOA NETO - 

OAB:10557, LEIDIANE COSTA DA SILVA - OAB:9250-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO proc fed - OAB:

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE 

EM PARTE OS PEDIDOS vindicados na inicial, determinando ao Requerido 

que mantenha o pagamento do benefício previdenciário do autor de Auxílio 

Doença Acidentário, bem como que efetue o pagamento da verba 

retroativa, correspondente ao período de cessação indevida, com os 

consectários da mora, sendo eles: juros legais no percentual da caderneta 

de poupança e correção monetária pelo INPC, desde 09/01/2014, cuja 

apuração se dará na fase de cumprimento de sentença. Via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.Isento de custas.Condeno 

o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que serão 

fixados após a liquidação da sentença, fase em que será apurado o 

quantum debeatur, conforme art. 85, § 4º, II do CPC/2015.Intime-se.Após, 

não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante 

determina o art. 496, I, do CPC/2015.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 19 de junho de 

2018.ROBERTO TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 869851 Nr: 9429-94.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUATRO MARCOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA THEODORO GOMES - 

OAB:16.018-A/MT, ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - 

OAB:7276-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 PROCEDIMENTO COMUM

CÓDIGO Nº: 869851

PROCESSO Nº: 9429-94.2014.811.0041

SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta por QUATRO 

MARCOS LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos 

pedidos para que seja determinada a anulação do lançamento tributário 

formalizado pelo Termo de Intimação – TI nº 38414001700022201035, 

relativamente às Notas Fiscais nº 14218, 14219, 15636 e 16163, emitidas 

entre fevereiro e maio de 2005.

Aduz, em síntese, que já efetuou o pagamento antecipado do ICMS, ainda 

que a menor, o que autoriza a fluência do prazo decadencial a partir da 

data da ocorrência do fato gerador, de acordo com a regra inserta no art. 

150, §4º do CTN.

Relata, com isso, que os créditos ora exigidos estão fulminados pela 

decadência, não podendo prosperar o lançamento do ICMS oriundo do 

Termo de Intimação nº 38414001700022201035 relativamente às Notas 

Fiscais nº 14218, 14219, 15636 e 16163.

 Assevera que as operações de vendas para a Zona Franca de Manaus, 

como ocorre in casu, gozam de isenção tributária, não sendo exigível o 

cumprimento da obrigação atinente ao pagamento do imposto.

Pontua que estava sendo cobrada além do débito fiscal uma multa no 

patamar de 200% (duzentos por cento), o que se revela uma afronta ao 

disposto no art. 150, IV da Constituição Federal.

Deu à causa o valor de R$ 83.393,34 (oitenta e três mil trezentos e 

noventa e três reais e trinta e quatro centavos).

Instruiu a inicial com documentos acostados às fls. 30/80.

Foi deferida a tutela antecipada, consoante decisão de fls. 81/83.

Devidamente citado, o Requerido apresentou Contestação às fls. 86/93 e 

acostou documentos às fls. 94/95, pugnando, no mérito, pela procedência 

dos pedidos, sob o argumento de que não houve a ocorrência da 

decadência dos créditos tributários, bem como alega que a autuação 

fazendária se deu em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Réplica acostada às fls. 96/109, tendo a parte Autora rechaçado os 

pontos abordados pelo Requerido, ratificado os termos da exordial e, ao 

final, pugnou pela procedência dos pedidos.

Parecer Ministerial acostado à fl. 111, tendo o ilustre representante do 

Parquet se manifestado pelo prosseguimento do presente feito 

independentemente do pronunciamento da instituição.

Os autos me vieram conclusos.

 Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Como relatado, a presente ação foi proposta com o escopo de obter uma 

decisão para que seja determinada a anulação do lançamento tributário 

formalizado pelo Termo de Intimação – TI nº 38414001700022201035, 

relativamente às Notas Fiscais nº 14218, 14219, 15636 e 16163, emitidas 

entre fevereiro e maio de 2005.

Pois bem.

Partindo de uma minuciosa análise dos autos, notadamente pelo Termo de 

Intimação – TI nº 38414001700022201035, observa-se que foram 

lançados na conta corrente fiscal da Requerente alguns débitos 

referentes ao ICMS e multa de obrigação acessória de período pretérito 

(2005), cujos fatos geradores teriam ocorridos nos períodos de 02/2005, 

04/2005 e 06/2005 (fl. 71), os quais totalizam o valor de R$ 83.393,34 

(oitenta e três mil trezentos e noventa e três reais e trinta e quatro 

centavos).

A contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, 

nos termos do art. 173, I do CTN, se inicia no primeiro dia do exercício 

financeiro seguinte à data da ocorrência do fato gerador. Para melhor 
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entendimento, transcrevo o mencionado dispositivo legal, in verbis:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 

extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 

poderia ter sido efetuado;

(...)”.

Com efeito, levando-se em consideração que os fatos geradores dos 

créditos tributários constituídos se deram nos períodos de 02/2005, 

04/2005 e 06/2005, a data inicial para a contagem do prazo decadencial da 

constituição dos créditos tributários objetos da presente demanda seria o 

dia 01.01.2006, com término na data de 31.12.2010, sendo que os 

lançamentos foram efetuados em 13.12.2010 (fl. 68).

Logo, tendo em vista que a constituição do crédito tributário ocorreu 

anteriormente à data final acima mencionada, não há que se falar em 

decadência do crédito tributário, tampouco na sua extinção com base no 

art. 150, §4º do CTN.

Este é o entendimento pacífico da remansosa jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO 

POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. 

DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ART. 173, I, CTN. AGRAVO REGIMENTAL A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Corte local decidiu conforme pacífica 

jurisprudência desta Corte, que já firmou a orientação de que, nos casos 

de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que não ocorre 

pagamento antecipado, o prazo decadencial deve ser computado segundo 

as disposições do art. 173, I do CTN, ou seja, será de 5 anos, contados do 

primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 

sido efetuado. 2. Não se aplica o enunciado no art. 150, § 4o. do CTN, 

porquanto o Tribunal de origem afirmou, expressamente, que não houve 

pagamento a menor, em relação ao ICMS objeto do auto de infração que 

deu origem a presente execução fiscal, hipótese em que, a contagem do 

prazo decadencial se iniciaria com ocorrência do fato gerador. 3. Agravo 

Regimental a que se nega provimento”.

(STJ - AgRg no AREsp: 237317 SE 2012/0206082-8, Relator: Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/08/2013, T1 - 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:) – Destacamos.

 Outrossim, consoante se extrai da descrição dos fatos e da infração 

constatada no Termo de Intimação – TI nº 38414001700022201035 (fl. 69), 

a empresa-Requerente, ao proceder com a operação de remessa de seus 

produtos, não demonstrou de fato o internamento da mercadoria na Zona 

Franca de Manaus, requisito esse imprescindível para a isenção do ICMS.

Ademais, não há prova nos autos que comprove de fato o internamento 

das mercadorias constantes nas Notas Fiscais nº 14218, 14219, 15636 e 

16163, ou seja, tudo nos leva a crer que o Fisco Estadual atuou de 

maneira correta ao proceder com a autuação e aplicação da penalidade 

administrativa objurgada, de modo que a documentação acostada não é 

suficiente para demonstrar que houve qualquer irregularidade na 

constituição do débito tributário combatido.

Daí porque se impõe a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, revogo a tutela 

antecipada anteriormente deferida, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS 

pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão 

e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 856171 Nr: 58532-07.2013.811.0041

 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: ARCELORMITTAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORDIGNON DA SILVA 

- OAB:13282/MT, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - 

OAB:7683/MT, SACHA CALMON NAVARRO COELHO - OAB:OAB/MG 

9.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 PROCEDIMENTO COMUM

CÓDIGO Nº: 856171

PROCESSO Nº: 58532-07.2013.811.0041

SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Repetição de Indébito Tributário proposta por 

ARCELORMITTAL BRASIL S/A em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, no 

mérito, a procedência da ação para que seja declarado o direito da 

Requerente à restituição dos valores recolhidos a título de ICMS-Cautelar, 

condenando o Requerido a efetuar a repetição do indébito tributário.

Aduz, em síntese, que o Estado de Mato Grosso instituiu o regime e 

antecipação tributária de ICMS (ICMS Garantido Integral), onde os 

contribuintes do Estado ficam obrigados a recolher, por ocasião das 

entradas que promoverem, o imposto que presumivelmente será devido na 

etapa posterior da cadeia de circulação de mercadorias.

Relata que, em razão de um suposto descumprimento de obrigação 

acessória, o Fisco Estadual lavrou, em 30.06.2010, o Aviso de Cobrança 

nº 193649/53/32/2010, o qual deu ensejo à sua inclusão no sistema de 

Conta Corrente da SEFAZ/MT, sujeitando-se ao regime administrativo 

cautelar previsto nos arts. 444 e 445 do RICMS/MT.

Assevera que, com o fito de não ter apreendidas as suas mercadorias, foi 

obrigada a recolher o ICMS incidente sobre as operações de saída nos 

Postos Fiscais de Trânsito, mas, ainda assim, foram lavrados diversos 

Termos de Apreensão e Depósito – TAD condicionando a liberação das 

mercadorias ao pagamento.

Pontua que está enquadrada no regime de ICMS Garantido Integral e, 

dessa forma, recolhe antecipadamente o imposto sobre as saídas, razão 

pela qual entende que o novo pagamento do imposto em Postos Fiscais 

caracteriza bis in idem e enriquecimento sem causa ao Estado.

Deu à causa o valor de R$ 285.401,19 (duzentos e oitenta e cinco mil 

quatrocentos e um reais e dezenove centavos).

Instruiu a inicial com documentos acostados às fls. 18/242.

Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou 

Contestação às fls. 252/258 e acostou documentos de fls. 259/279, 

pugnando, no mérito, pela homologação do montante a ser restituído à 

Autora via compensação administrativa, ante o reconhecimento do 

Requerido em relação ao direito da Requerente em efetuar a repetição do 

indébito dos valores do ICMS efetivamente recolhido por ocasião das 

saídas das suas mercadorias.

Réplica acostada às fls. 280/283, tendo a parte Autora anuído com as 

alegações perpetradas pelo Requerido, requerendo a homologação da 

quantia de R$ 269.111,83 (duzentos e sessenta e nove mil cento e onze 

reais e oitenta e três centavos) como montante a restituir via 

compensação administrativa.

Sem parecer ministerial.

Os autos me vieram conclusos.

 Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido.

No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Como relatado, a presente ação foi proposta com o escopo de obter a 

declaração do direito da Requerente à restituição dos valores recolhidos a 

título de ICMS-Cautelar, condenando o Requerido a efetuar a repetição do 

indébito tributário.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Requerente está enquadrada no Regime de 
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Estimativa Simplificada, tendo efetuado recolhimentos na saída 

interestadual de mercadorias em que o ICMS já havia sido recolhido, em 

conformidade ao art. 87-J-6 do RICMS/MT.

Em sede de Contestação, o Estado de Mato Grosso concordou com as 

alegações iniciais da parte Requerente, contudo, ressaltou que nem todos 

os valores lançados na tabela apresentada às fls. 15/16 correspondem a 

recolhimentos feitos nas saídas das mercadorias, de modo que devem ser 

excluídos os valores correspondentes aos TAD’s nº 998677-7, 998502-5 

e 1011414-4, resultando na restituição do montante de R$ 269.111,83 

(duzentos e sessenta e nove mil cento e onze reais e oitenta e três 

centavos).

A parte Autora, ao apresentar Impugnação à Contestação, concordou com 

o valor estipulado pelo Estado de Mato Grosso, requerendo, 

consequentemente, a homologação do montante recolhido indevidamente.

Assim, tendo em vista que o próprio Estado de Mato Grosso reconheceu 

parcialmente a cobrança indevida do ICMS, o qual foi recolhido pela parte 

Autora, a Requerente tem o direito de ser restituída pelos recolhimentos 

que foram exigidos indevidamente pelo Requerido, que se encontraram 

devidamente comprovados por documentos acostados aos autos.

Nesse sentido, oportuno trazer à baila o julgado do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPROVANTES DE PAGAMENTO 

INDEVIDO. JUNTADA. NECESSIDADE. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA.

 I - Esta Corte Superior tem posicionamento assente no sentido de que é 

essencial a comprovação do recolhimento, bem como do valor recolhido 

indevidamente, para o ajuizamento da ação repetitória de indébito.

 II - A questão acerca da inexistência dos documentos necessários à 

propositura da ação vem sendo discutida desde a sentença, havendo 

manifestação expressa do Tribunal de origem sobre o mesmo tema, de 

modo que inexiste empeço a que esta Corte Superior o examine.

III - Agravo regimental a que se nega provimento”

(AgRg no REsp n. 402.146/SC, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, 

Primeira Turma, DJ de 28.6.2004).

 Daí porque se impõe a procedência em parte dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES 

EM PARTE OS PEDIDOS vindicados na exordial para declarar o direito da 

Requerente à restituição dos valores recolhidos a título de ICMS-Cautelar, 

bem como condeno o Requerido Estado de Mato Grosso a efetuar a 

repetição do indébito tributário, no montante de R$ 269.111,83 (duzentos e 

sessenta e nove mil cento e onze reais e oitenta e três centavos), 

devendo incidir juros e correção monetária no percentual estabelecido 

pela taxa SELIC a partir desta data, por ser tratar de natureza tributária, e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos temos do §2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Intime-se.

 Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao reexame necessário, à 

vista do disposto no art. 496, §3º, II do CPC/2015.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 903628 Nr: 32570-45.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA NELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PATRICIA BARROS 

DORILEO - OAB:14354/O, LILIAN VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI E 

SOUZA - OAB:8.400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 PROCEDIMENTO COMUM

CÓDIGO Nº: 903628

PROCESSO Nº: 32570-45.2014.811.0041

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Restituição de Benefício Previdenciário proposta por 

JOAQUIM PEREIRA NELES em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, no mérito, que seja o Requerido 

condenado ao pagamento da aposentadoria indevidamente cessada, 

contados desde 09.09.2013 até a prolação da sentença, bem como que 

seja determinado ao Requerido que proceda à reativação da 

aposentadoria por invalidez do Requerente.

Aduz, em síntese, que é segurado do Regime Geral da Previdência Social 

e que recebeu o benefício de aposentadoria por invalidez entre 

26.02.1980 a setembro de 1993, por incapacidade laboral, todavia o seu 

benefício foi cessado, sem antes ter recebido qualquer documento ou 

informação, tampouco se submeteu à nova avaliação médica que o 

declarasse apto ao trabalho.

Relata que no ano de 2002 buscou a reativação de seu benefício 

administrativamente, contudo a autarquia federal negou seu pedido, sob o 

fundamento de que teve alta na revisão de aposentadoria.

Pontua que os exames e parecer fornecido por médico especialista 

demonstram que não possui condições físicas para trabalhar, não 

podendo, por isso, ter recebido alta pela perícia do INSS e, 

consequentemente, ter cessado o recebimento do aludido benefício.

Instruiu a inicial com documentos acostados às fls. 14/41.

Pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Devidamente citado, o Requerido Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS apresentou Contestação às fls. 41/47, pugnando, no mérito, pela 

improcedência dos pedidos, argumentando que a Requerente não atingiu 

os requisitos necessários para a concessão do benefício concedido.

Réplica acostada ás fls. 57/59, onde a parte autora rechaçou todos os 

pontos abordados pelo Requerido, ratificou os termos da exordial e 

pugnou pela procedência dos pedidos.

Inicialmente a presente ação foi proposta perante a Justiça Federal, sendo 

posteriormente declinada a competência para uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública de Cuiabá (fl. 174).

Determinada a realização de perícia médica por perito oficial deste juízo 

(fls. 199/200), a parte Autora se submeteu a perícia designada, tendo o 

laudo médico informado que o Requerente não possui condições de 

retornar às suas atividades laborais (fls. 206/210).

A parte Requerente e a parte Requerida se manifestaram nos autos sobre 

o laudo pericia às fls. 217/218 e 219, tendo pugnado pela procedência e 

improcedência dos pedidos, respectivamente.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido.

No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Como relatado, cuida-se de Ação Previdenciária proposta com o escopo 

de obter uma decisão para que seja o Requerido condenado ao 

pagamento da aposentadoria indevidamente cessada, contados desde 

09.09.2013 até a prolação da sentença, bem como que seja determinado 

ao Requerido que proceda à reativação da aposentadoria por invalidez do 

Requerente.

Pois bem.

A matéria posta sub judice encontra guarida na Lei nº 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefício da Previdência Social.

Nos termos do art. 59 do mencionado diploma legal, o auxílio doença é 

concedido ao (à) segurado (a) que, uma vez sendo cumprido, quando for 

o caso, o período de carência exigido pela lei, ficar incapacitado (a) para o 

seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Neste sentido, é elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano 

Gonçales que, ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que “logo 

após o acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício 
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auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém 

temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a 

saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito 

ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. 

Todavia, constatada sequela do acidente que implique redução da 

capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício 

auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª 

edição. 2009. pag. 255).

A respeito do tema, para que o demandante faça jus à prestação 

previdenciária, afirmam os autores Carlos Alberto Pereira de Castro e João 

Batista Lazzari que é necessário o preenchimento de quatro 

pressupostos, no caso que o indivíduo se encontre na qualidade de 

beneficiário à época do evento, que haja a existência de um dos eventos 

cobertos pelo regime de acordo com a legislação vigente à época do fato, 

o cumprimento de exigências legais, e por fim a iniciativa do beneficiário.

Desse modo, o indivíduo beneficiário, ao preencher todos esses 

requisitos, possui direito adquirido à prestação previdenciária, mesmo que 

não a postule.

Noutra baila, afirmam os mesmos autores acima citados em sua obra 

“Manual de Direito Previdenciário”, 7ª edição, à página 460, que “Para o 

INSS cancelar um benefício previdenciário deve, necessariamente, fazê-lo 

com base em um processo administrativo que apurou alguma 

irregularidade na concessão do mesmo”.

Neste viés, nota-se, então, que o sistema COPES, utilizado para se 

programar os benefícios, entra em conflito com a norma vigente, de tal 

forma que o sistema computadorizado não tem capacidade de avaliar se o 

(a) postulante realmente tem, ou ainda permanece incapacitado (a) para 

sua atividade laborativa.

Assim, em sendo presenciado este cenário, e não tendo comprovado o 

INSS que o cancelamento ocorreu devido alguma irregularidade, 

devidamente apurado em processo administrativo, o benefício deve ser 

restabelecido, uma vez que não há amparo algum para o seu 

cancelamento.

Cabe ressaltar, ainda, que o indeferimento pelo INSS da solicitação do 

benefício, quando o (a) cidadão (ã) preencher todos os requisitos para 

sua concessão, e comprovado a situação de incapacidade laborativa do 

(a) Requerente, a Autarquia incorre em ato ilícito.

 Se não bastasse isso, vemos que os fundamentos da Previdência Social 

se perfazem dentre outros na intervenção do Estado e na dignidade da 

pessoa humana, caracterizada por garantir que trate igualmente todos os 

trabalhadores, permitindo o acesso universal aos benefícios 

previdenciários.

Desse modo, verifica-se que a cessação do benefício e consequente 

obrigação à volta ao trabalho, quando constatada a incapacidade do (a) 

trabalhador (a), submetendo-o (a) ao labor sem condições de ali estar, 

vem por ferir o princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual 

a intervenção do Estado se faz necessária para garantir a dignidade de 

todos.

Assim sendo, a Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, é incisiva ao 

expor em seu artigo 1º a finalidade da Previdência Social, estando 

expressa nos seguintes termos:

“Art. 1º – A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim 

assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, 

por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, 

tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de 

quem dependiam economicamente” – Grifo nosso.

Com efeito, todo o segurado que incorre em qualquer dessas situações 

está amparado pela Previdência Social.

Resta, portanto, verificar se o caso concreto se amolda às exigências da 

legislação de regência, notadamente quanto ao requisito subjetivo, este 

consistente na comprovação da condição incapacitante do (a) propenso 

(a) beneficiário (a).

Nesse contexto, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, 

em especial a perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo 

(fls. 206/210), verifica-se que foi amplamente demonstrado que a parte 

Autora não possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, bem 

como se constata que a patologia a qual acomete o Requerente o impede 

de exercer suas atividades laborais, o que comprova a inexistência de 

capacidade funcional.

Ora, conforme elucidado acima, não resta dúvida que o demandante 

preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual é 

devido o restabelecimento do seu benefício previdenciário.

Nesse sentido segue o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO E 

CONDIÇÕES PESSOAIS (TRABALHADOR BRAÇAL E IDADE AVANÇADA) 

– INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (PEDREIRO 

E SERVENTE) – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – 

REQUISITOS DOS ARTIGOS 42 E 59 DA LEI Nº 8.213/91 

(RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A PARTIR DA SENTENÇA) – 

PREENCHIMENTO – JUROS MORATÓRIOS – FIXAÇÃO DE OFÍCIO – 1% AO 

MÊS, ATÉ A LEI Nº 11.960/09 E, APÓS ISSO, ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 

– RE 870.947/SE (TEMA Nº 810, STF) E RESP Nº 1.492.221/PR (TEMA Nº 

905, STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO DE OFÍCIO – INCIDÊNCIA 

DOS ÍNDICES PREVISTOS NO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA 

FEDERAL ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.430/06, APÓS ISSO, APLICAÇÃO 

PELO INPC – OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.492.221/PR 

(TEMA Nº 905, STJ) – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A Lei nº 

8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado 

impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias 

consecutivos (artigo 59). 2. O art. 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a 

aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, 

estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz 

para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer 

nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, 

profissionais e culturais. 3. Quanto aos juros moratórios nas condenações 

impostas ao INSS, devem ser fixados em 1% ao mês, até a vigência da Lei 

nº 11.960/2009, quando então passarão a incidir, a partir da citação, 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo 1º-F da 

Lei nº 9.494/97), em consonância com o julgamento dos Temas nº 810 

(STF – Repercussão Geral) e nº 905 (STJ – Recurso Repetitivo).4. Quanto 

ao regime de atualização monetária, tratando-se de parcelas retroativas 

do benefício, devem ser corrigidas de acordo com os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, no período anterior à vigência da 

Lei nº 11.430/2006, e, após esse período, pelo INPC, previsto no artigo 

41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), em 

conformidade com o Tema nº 905 (STJ)”.

(ReeNec 92112/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) – Destacamos.

Outrossim, é possível o pagamento das verbas retroativas contadas da 

data da cessação do benefício injustamente, haja vista que se encontra 

em consonância com a jurisprudência pátria.

Dessa forma, uma vez sendo devido o pagamento retroativo à data da 

cessação injusta do benefício por parte da autarquia-Ré, esta datada de 

09.09.1993, e em se tratando de condenação da Fazenda Pública ao 

pagamento de tais verbas em ação ajuizada já na vigência da Lei nº 

11.960/09, os juros moratórios devem ser aplicados no percentual de 1% 

(um por cento) ao mês, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, quando 

então passarão a incidir, a partir da citação, segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), em 

consonância com o julgamento dos Temas nº 810 (STF – Repercussão 

Geral) e nº 905 (STJ – Recurso Repetitivo), devendo o valor 

correspondente ser corrigido monetariamente de acordo com os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, no período anterior à 

vigência da Lei nº 11.430/2006, e, após esse período, pelo INPC, previsto 

no artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios 

Previdenciários), em conformidade com o Tema nº 905 (STJ).

 Ainda, quanto ao termo de incidência, o art. 240 do Código de Processo 

Civil de 2015 estabelece que a citação válida constitui em mora o devedor. 

Logo, em se tratando de ação de cunho declaratório-constitutivo, 

cumulada com recebimento de verbas retroativas, os juros devem incidir a 

partir da citação válida, oportunidade em que o devedor foi constituído em 

mora. Assim, os juros de mora deverão incidir a partir da citação.

Daí porque se impõe a procedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES 

OS PEDIDOS vindicados na inicial, determinando ao Requerido que 

proceda à reativação da aposentadoria por invalidez do Requerente 

Joaquim Pereira Neles, diante da constatação de sua incapacidade 
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definitiva.

Condeno, também, o Requerido ao pagamento das parcelas retroativas do 

respectivo benefício, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de 

juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a vigência 

da Lei nº 11.960/2009, quando então passarão a incidir, a partir da 

citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo 

1º-F da Lei nº 9.494/97), devidamente corrigidos, de acordo com os 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, no período 

anterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, e, após esse período, pelo INPC, 

previsto no artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios 

Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, conforme 

precedentes do Egrégio STJ, valor este a ser apurado em fase de 

liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, 

nos temos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do CPC/2015.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante 

determina o art. 496, I, do CPC/2015.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 359983 Nr: 29961-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO ALVES VIEIRA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHAO (PROC. FEDERAL) - OAB:PROC FEDERAL

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES 

OS PEDIDOS vindicados na inicial, determinando ao Requerido que 

proceda à implantação do benefício de Auxílio-Acidente ao Requerente 

Reinaldo Alves Vieira Júnior, diante da constatação de sua 

incapacidade.Condeno, também, o Requerido ao pagamento das parcelas 

retroativas do respectivo benefício, contados a partir de 01.10.2008, 

respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora no 

percentual de 1% até o início da vigência da Lei nº 11.960/09, sendo que 

posteriormente incidirá o percentual da caderneta de poupança (artigo 

1º-F da Lei nº 9.494/97), devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no 

artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), 

que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Colendo 

STJ, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.Condeno o Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 2º, 

§ 3º e § 8º do CPC/2015.Intime-se.Após, não havendo recurso voluntário, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para 

reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do 

CPC/2015.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 353168 Nr: 23619-72.2008.811.0041

 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: ROGERIO GONÇALVES SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE A. DE CARVALHO 

OLIVEIRA - OAB:10155 MT, DANIELLE LOURDES VANNI LAGE FRANÇA 

- OAB:OAB/MT 9.767, GLEISSON ROGER DE PAULA COELHO - 

OAB:11757, IARA ALVES QUEIROZ DE SOUZA - OAB:18205/MT, 

NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLAS FRANCESCO 

CALHEIRO DE LIMA - OAB:1585108

 PROCEDIMENTO COMUM CÓDIGO Nº: 353168 PROCESSO Nº: 522/2008 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Restabelecimento de Benefício 

Previdenciário proposta por ROGERIO GONÇALVES SIQUEIRA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a procedência dos pedidos para que seja determinada a 

manutenção do recebimento do benefício de Auxílio-Doença por Acidente 

de Trabalho até a sua reabilitação profissional, bem como que seja o 

Requerido condenado ao pagamento dos valores retroativos a contar de 

24.04.2008. Aduz, em apertada síntese, que é segurado da previdência 

social, que após o acidente de trabalho sofrido em 07.02.2008 passou a 

receber o benefício de auxílio doença por acidente de trabalho, sendo este 

cessado arbitrariamente no mês de abril do mesmo ano. Pontua que, 

apesar de perícia médica do Requerido não constatar a sua incapacidade 

laborativa, ainda permanece com as patologias que ensejaram a 

manutenção do supradito auxílio previdenciário, o que vem lhe deixando 

sem amparo financeiro. Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados às fls. 09/22. A 

medida antecipatória foi deferida, conforme decisão de fls. 23/24. ISTO 

POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, revogo a medida 

antecipatória anteriormente deferida, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 347300 Nr: 17375-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉA EMILE MACIEL JORGE DE 

SOUZA - PROC. FEDERAL - OAB:Mat. nº 1585180

 PROCEDIMENTO COMUM

CÓDIGO: 347300

Vistos, etc.

Cuida-se de ação proposta contra o INSS objetivando o restabelecimento 

do benefício de auxílio-doença cessado indevidamente.

Compulsando os autos, constato por meio do laudo pericial de fls. 123/126 

que a enfermidade que acomete o autor não de corre de acidente de 

trabalho, portanto, é questão afeta à Justiça Federal, por força do 

disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, em sua primeira parte, haja 

em vista que a matéria não se insere na exceção ali expressa.

Não se pode olvidar que o INSS é uma autarquia federal previdenciária e o 

litígio envolve a concessão de auxílio-doença comum.

Sob esta ótica, o art. 64, §1º do CPC determina que a incompetência 

absoluta deve ser declarada de ofício, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, devendo o feito ser remetido ao juiz competente.

Diante de tais razões, declino da competência em favor de uma das Varas 

da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso.

Proceda-se o cartório as devidas baixas, inclusive na distribuição, e 

remetam-se os autos à Justiça Federal, com as anotações de praxe.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá/MT, 07 de junho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 81550 Nr: 8976-22.2002.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DO 6o 

BATALHÃO PM DE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PROCESSO Nº: 8976-22.2002.811.0041.

CÓDIGO Nº: 81550.

Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de bloqueio decorrente do não pagamento das RPV’s 

de fls. 994/1077.

Compulsando os autos verifica-se que a Fazenda Pública fora homologado 

os cálculos e expedida as RPV’s, nos termos do art. 535, § 4º do Código 

de Processo Civil.

Após a expedição das RPV, os autos foram encaminhados em carga para 

a PGE a fim de intima-la para pagar a requisição, contudo, o Ente Público 

deixou decorrer o prazo legal sem a devida quitação.

Às fls. 1083/1420, o Ente Público atravessou petição, ressaltando a 

inaplicabilidade do art. 535, § 3º, II do Código de Processo Civil, 

requerendo a emissão da RPV, diretamente pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, conforme disposto no art. 266 e 267 do RITJMT, sendo tal pedido 

indeferido pelas razões expostas na decisão de fl.1421.

Entretanto, em que pese ter sido indeferido o requerimento formulado pelo 

Ente Público, conforme alhures relatado, este novamente apresentou 

petição relatando pendências e impugnando os cálculos de forma 

intempestiva.

 Desta forma, a exequente manifestou informando que a executada vem 

protelando o pagamento do valor devido, e pugnou pelo bloqueio online 

nos numerários públicos para a satisfação do crédito.

Assim, entendo que restou configurada que as intervenções do Ente 

Público se mostram meramente protelatórias, razão pela qual, tenho por 

bem, indeferir tal pleito.

Assim, verifica-se que tem se tornado regra os descumprimentos das 

ordens judiciais, sendo possível o seu cumprimento apenas com o 

bloqueio nos numerários.

Diante disso, e na esteira do que dispõe o Código de Processo Civil, defiro 

o bloqueio online dos valores constantes nas RPV’s de fls. 994/1077, que 

deverá ser atualizado pelo setor competente no E. TJMT (DAP) conforme 

preconizado pelo art. 5º § 6° do Provimento 11/2017.

Após a atualização, cls. para bloqueio.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de Junho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 215085 Nr: 23993-93.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO 

ESTADO DE MT, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO 

PLENA (AMBITO ESTADUAL), SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DE 

MATO GROSSO, PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - FUND. DE SAÚDE 

DE CUIABÁ, WALTER TAPIAS TETTILA, HOSPITAL MANTOVANI 

CARDOSO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Scaliante Fogolin - 

OAB:5.310/MT, Tatiana Pereira Vasconcelos - OAB:5.725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:PROCURADOR MUNI, PEDRO OVELAR - 

OAB:6.270/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

CÓDIGO Nº: 215085

PROCESSO Nº: 3475/2005

Vistos, etc.

Em consonância ao princípio da não surpresa previsto nos arts. 9º e 10 do 

CPC/2015, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestarem acerca da ocorrência do fenômeno da prescrição do pedido 

de cumprimento de sentença de fls. 490/491.

Após, voltem-me conclusos para análise.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 465354 Nr: 32940-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA COSTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE YUKIE FUKUI - 

OAB:13.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

CÓDIGO Nº: 465354

PROCESSO Nº: 32940-63.2010.811.0041.

Vistos, etc.

À vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS 

apresentados às fls. 158/159, para que operem seus efeitos jurídicos e 

legais, tendo em vista a não interposição de impugnação à execução.

Determino a remessa dos autos ao Contador Judicial, para que atualize os 

cálculos de fl. 159, referente aos honorários advocatícios.

Após, determino a Secretaria Unificada da Fazenda Pública que requisite o 

pagamento por intermédio do Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, expedindo-se o ofício-precatório ou o pagamento da 

obrigação de pequeno valor – RPV, referente aos honorários 

advocatícios, nos termos do art. 535 §3º, II do CPC/2015, expedindo-se o 

necessário.

Posteriormente, arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 16800 Nr: 13005-52.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DA SILVA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PROCESSO Nº: 2001/198.

CÓDIGO Nº: 16800.

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se certidão da Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública, solicitando a deliberação acerca da expedição de Ofício 

Requisitório ou RPV.

Pois bem.

Cumpre destacar que, a requisição de pequeno valor fora expedida na 

data de 07.05.2018, quando já estava em vigor a lei n° 10.656/17, desta 

feita, em que pese a decisão homologatória ter ocorrido em 18.07.2017., 

entendo que deve ser levado em consideração a data da expedição da 

RPV e não a data da homologação.

Assim, ante tais considerações, expeça-se o competente Ofício 

Requisitório.
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Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de Junho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 839489 Nr: 44014-12.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO KESTERING 

MEDEIROS - OAB:12.526-B/SC, LUCIANA AVENA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB-SC 29421-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 PROCEDIMENTO COMUM

CÓDIGO Nº: 839489

PROCESSO Nº: 44014-12.2013.811.0041

SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela 

antecipada proposta por CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente 

qualificados, objetivando a procedência dos pedidos para que seja 

determinada a anulação dos lançamentos fiscais realizados, objeto das 

Notificações nº 34761/693/2013 e nº 325845/693/2013.

Aduz, em síntese, que é empresa industrial que atua na área de 

fabricação de revestimentos cerâmicos, promovendo a venda de seus 

produtos para diversos Estados da Federação.

Assenta que recebeu comunicado de débito fiscal emitido pela Secretaria 

de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT através de e-mail enviado ao contador 

da empresa em 21.03.2013, data em que foram lavradas as notificações 

de lançamento nº 34761/693/2013 e 325845/693/2013, oriundo de ICMS e 

multa de obrigação acessória, respectivamente, referentes ao período de 

07/2012 e com vencimento em 31.08.2012.

Aduz que os valores constantes nas aludidas notificações são de R$ 

3.998,70 (três mil novecentos e noventa e oito reais e setenta centavos), 

atualizados até janeiro de 2013, e de R$ 9.500,36 (nove mil quinhentos 

reais e trinta e seis centavos), atualizados até março de 2013.

Pontua que a verificação da origem dos referidos débitos lançados 

correspondem às NFs nº 87456, 120457 e 244030, emitidas para a 

Empresa Prazmatec Materiais de Construção Ltda. EPP, situada em Novo 

Progresso/PA, sob o argumento de que tais mercadorias teriam 

ingressado no Estado de Mato Grosso com destino a outro Estado, sem a 

ocorrência de baixa de GTM’s (Guia de Trânsito de Mercadoria) nos 

postos fiscais de saída do território mato-grossense, situação esta que 

leva o ente público a tributar ICMS sob a presunção de ter havido a 

comercialização dos produtos naquele Estado.

Defende que houve operação de redespacho (troca de transportadora) no 

Estado de Mato Grosso, ou seja, as mercadorias saíram da origem através 

da Transportadora Universo Ltda. – ME (DANFE 87456, 120457 e 244030) 

em 25 e 26/07/2012, e passaram para a Transportadora Norte Log 

Logística e Transporte Ltda. (CT-E 000.003.258), situação esta inclusive 

constante da cópia do Livro de Registro de Entradas da empresa 

Prazmatec Materiais de Construção Ltda. EPP, demonstrando plenamente 

que as mercadorias tiveram a devida saída do Estado de Mato Grosso e 

recepção no Estado do Pará.

Instruiu a inicial com documentos acostados às fls. 13/51.

Foi deferida a medida antecipatória, consoante se extrai da decisão de fls. 

52/53.

Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou 

Contestação às fls. 56/63, pugnando, no mérito, pela improcedência dos 

pedidos, sob o fundamento de que a cobrança do pagamento do imposto e 

multa impugnados se deu em consonância à legislação vigente, tendo em 

vista que a própria parte Autora informa o descumprimento de obrigação 

acessória.

Réplica acostada às fls. 65/69, tendo a parte Autora rechaçado todos os 

pontos abordados pelo Requerido, ratificado os termos da inicial e, ao 

final, pugnou pela procedência dos pedidos.

A Requerente aviou petição aos autos às fls. 71/75, pugnando pela 

extensão dos efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida, tendo o 

Estado de Mato Grosso discordado do requerimento à fl. 98, razão pela 

qual foi indeferido o pleito à fl. 99.

A parte Autora manifestou-se às fls. 100/101, acostado documentos de 

fls. 102/105, pugnando pela extinção do processo com resolução do 

mérito pela perda do objeto da presente demanda, haja vista que aderiu ao 

REFIS e procedeu com o pagamento dos débitos tributários objurgados.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Conforme relatado, cuida-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta 

com o escopo de obter a anulação dos lançamentos fiscais realizados, 

objeto das Notificações nº 34761/693/2013 e nº 325845/693/2013.

Pois bem.

Verifica-se que a parte Requerente, ao se manifestar nos autos, arguiu a 

perda do objeto da presente demanda, sob o fundamento de que aderiu ao 

programa REFIS (Lei nº 10.433/2016), bem como que já procedeu com o 

pagamento integral dos débitos tributários objeto da presente demanda, 

renunciando, pois, o seu direito de prosseguir com a ação.

Importante ressaltar que o fato de a Requerente ter confessado 

administrativamente os débitos tributários e posteriormente ter efetuado a 

compensação dos mesmos, não implica na impossibilidade de discutir a 

sua legalidade ou inconstitucionalidade em ação judicial, uma vez que a 

Requerente, como contribuinte, só realizou esta medida pela necessidade 

de estar regular com o fisco, contudo a Autora está renunciando à 

pretensão formulada na ação intentada.

Dessa maneira, acolho as alegações expostas pela Requerente, motivo 

pelo qual se impõe a extinção do processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III, alínea ‘c’ do CPC/2015.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, revogo a liminar 

anteriormente deferida, HOMOLOGO a renúncia à pretensão formulada 

nos presentes autos, consoante requerimento de fls. 100/101, e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, III, alínea ‘c’ do CPC/2015.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão 

e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2017.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 894321 Nr: 26101-80.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHS AGRONEGOCIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEFANIE ROSA GOMES - 

OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

PROCEDENTES OS PEDIDOS, para o fim de declarar a nulidade do TAD n. 

1037672-0 e seus efeitos, reconhecendo o direito da requerente à 

repetição do indébito do valor de R$ 28.739,81, o qual deverá ser 

atualizado desde 01/11/2013 (fl. 98) até o efetivo pagamento, pela Taxa 

SELIC.No mais, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015.Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do 

CPC/2015.Publique-se. Intime-se.Por derradeiro, ao TJMT para reexame 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 07 de junho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 886333 Nr: 20773-72.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ZIOBER – EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER AKIRA YWAZAKI - 

OAB:41792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

PROCEDENTES OS PEDIDOS, para o fim de declarar a nulidade do TAD n. 

963808-8 e da multa aplicada, bem como do processo administrativo dele 

decorrente, e seus efeitos, reconhecendo o direito do requerente de não 

ser compelido ao recolhimento do ICMS na forma instituída pelo Protocolo 

ICMS 21/2011 do CONFAZ.No mais, via de consequência, EXTINGO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015.Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos temos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.Publique-se. 

Intime-se.Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao reexame 

necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4º, II do 

CPC/2015.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 06 de junho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 838585 Nr: 43215-66.2013.811.0041

 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: SSIL-SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA, 

VALERIANO FRANCISCO SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - 

PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, e, via de consequência, EXTINGO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015.Condeno a autora ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 8% (oito por cento) sobre o 

valor da causa, nos temos do art. 85, § 3º, II do CPC/2015.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 06 de junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 872241 Nr: 11219-16.2014.811.0041

 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: WALDECIR MAGALHÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ISTO POSTO, e com base nas alegações supra, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido a fim de declarar a nulidade do ato n. 

148/2011/CRH, e, consequentemente, determinar que o autor seja 

imediatamente readmitido no cargo de Assessor Auxiliar de Gabinete I ou 

equivalente, no TJMT, até que haja o devido processo legal apto a culminar 

na sua exoneração.Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. Isento de custas. Condeno o Estado ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, §4º, III do CPC.Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao E. TJ/MT para reexame necessário, consoante determina o art. 

475, I, do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 07 de junho de 

2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 330518 Nr: 2109-03.2008.811.0041

 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: VALDELICE SALUSTIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA DA COSTA B. 

TEIXEIRA - OAB:PROCURADORA DO

 AÇÃO INDENIZATÓRIA.

 PROCESSO N: 2008/45

CÓDIGO N. 330518.

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta 

por VALDELICE SALUSTIANO DOS SANTOS em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando a condenação do ente público em danos morais e materiais, 

em valor suficiente a atender todos os aspectos que envolvem este tipo 

de indenização, diante do óbito de seu filho ocorrido no interior de cela 

prisional.

Aduz, inicialmente, que é mãe de Elber Lúcio Santos Moura, morto em 06. 

de fevereiro de 2005, no presídio Pascoal Ramos, localizado em 

Cuiabá/MT.

Relata que, seu filho encontrava-se custodiado no estabelecimento 

prisional, cumprimento da pena imposta por sentença em ação penal n°. 

07/2002, que tramitou perante a 5ª Vara Criminal da comarca de 

Cuiabá/MT.

Sustenta que em razão de rebelião interna no presídio, seu filho sofreu 

agressões por meio contundente que lhe causaram traumatismo 

crânio-encefálico, motivo pelo qual veio a óbito.

Por fim, objetiva a condenação do Ente público em danos morais e 

materiais, decorrente da morte de seu filho por ineficiência do zelo da 

integridade física, que ocasionaram o óbito.

O Requerido devidamente citado, apresentou contestação no prazo legal, 

pugnando no mérito pela improcedência da demanda (fls. 92/105).

A impugnação à contestação às fls. 109/117.

Parecer Ministerial, pugnando pela improcedência da demanda.

Às fls. 125/143, o patrono constituído nos autos noticiou o óbito da parte 

autora, e na oportunidade requereu a habilitação dos herdeiros, bem como 

o prosseguimento do feito.

À fl. 144, decisão deferindo o pleito de habilitação em relação alguns 

herdeiros e determinando a suspensão do feito, e ainda determinou a 

citação do Estado, sobre o tal pedido.

Citado, o requerido Estado de Mato Grosso, alegou a preliminarmente a 

prescrição, pugnou pela improcedência da habilitação dos herdeiros.

Impugnação à contestação da habilitação às fls. 157/158.

Parecer Ministerial às fls. 165/168, na qual o Parquet, manifestou pela 

procedência da demanda.

Em seguida os autos vieram-me conclusos.

 É o relatório.

 Passo a fundamentação.

Decido.

Suscitada a preliminar de prescrição passo à análise.

Alega o requerido Estado de Mato Grosso a prescrição do pedido de 

habilitação dos herdeiros, uma vez que, o óbito da autora ocorreu em 

14.10.2009 e as habilitações se deram mais de 05 (cinco) anos do óbito.

Assevera-se que o prazo prescricional a ser aplicado ao caso é aquele 

previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32, o qual dispõe que todo e 

qualquer direito ou ação contra o Estado prescrevem em cinco anos a 

contar da data do ato ou fato do qual se originem.

In casu, verifica-se que o óbito da parte autora ocorreu em 14.10.2009, e 

o pedido de habilitação da herdeira Sra. Erica Cristina Santos Moura se 

deu em 03.04.2014, ou seja, o pleito de tal herdeira foi intentado 

tempestivamente, não havendo que se falar em prescrição.
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Cumpre ressaltar que, o pedido de habilitação do herdeiro Gabriel de 

Amorim Moura fora realizado fora do prazo legal, e por esta razão, estaria 

prescrito, entretanto, percebe-se que tal herdeiro é menor, e por assim 

ser, não corre o prazo prescricional contra incapazes, conforme disposto 

no art. 198, I, do Código Civil.

Desta feita, afasto a preliminar aventada.

 MÉRITO.

Compulsando, verifica-se que na decisão de fl. 144, fora determinada a 

suspensão do feito para regularização da habilitação dos herdeiros, na 

oportunidade, fora indeferido de plano a pedido de habilitação de Simone 

Moura Rodrigues.

Pois bem.

O requerido Estado de Mato Grosso, pugna, em sua contestação, a 

improcedência do pedido de habilitação, uma vez que, a Sra. Erica Cristina 

é filha da autora, e o Sr. Gabriel de Amorim é apenas neto, assim, por se 

tratar de pedido de dano moral pela morte do filho da autora o pleito dos 

habilitantes deverá ser indeferido ante a intransmissibilidade do direito 

personalíssimo.

Em que pese as alegações do requerido, entendo que as mesmas não 

devem prosperar.

Isso porque, apesar da reparação objetivada pela autora se tratar de 

direito personalíssimo, há de se destacar que existe expressão e impacto 

sobre a vida dos herdeiros, assim, se revela legítima a habilitação dos 

herdeiros, posto que há nítido interesse no prosseguimento do feito.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão 

vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO. AÇÃO OBJETIVANDO REINTEGRAÇÃO E DANOS 

MORAIS. FALECIMENTO NO CURSO DA LIDE. HABILITAÇÃO DOS 

HERDEIROS. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 37 DA CF/88. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. OFENSA 

AO ART. 159, CC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284/STF.

I - A suposta ofensa a dispositivo constitucional não pode ser objeto de 

recurso especial, porquanto matéria própria de apelo extraordinário para a 

Augusta Corte.

II - Restrito o acórdão recorrido a afastar a incapacidade processual do 

espólio, nos termos da decisão monocrática que a reconhecendo, 

declarou, com fundamento nos arts. 267, IV e VI, do CPC, extinto o 

processo, sem julgamento do mérito (fl. 69), não se há de falar no maltrato 

à regra do art. 159 do Código Civil, até porque na anotação o julgado de 

que tal dispositivo, pertinente à condenação por danos morais, "constitui o 

mérito do segundo pedido, e cuja aplicação dependerá do juízo de mérito 

do segundo pedido, e cuja aplicação dependerá do juízo de mérito, 

oportunamente entregue ao órgão judiciário de primeiro grau.". Incidência 

da Súmula 284/STF.

III - Os pedidos estampados na inicial - reintegração no cargo ocupado 

pelo de cujos e indenização por danos morais - têm expressão patrimonial 

e impacto sobre a vida dos herdeiros, emergindo, com clareza, o interesse 

do espólio em prosseguir na lide, mormente quando se verifica que o 

próprio servidor manejou a ação, não tendo sobrevivido para receber a 

prestação jurisdicional, garantida a todos constitucionalmente.

Recurso não conhecido.

(REsp 470.359/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado 

em 09/03/2004, DJ 17/05/2004, p. 270).

 Destaca-se ainda, que predomina no Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que os danos morais tem natureza patrimonial, e assim, 

pode ser transmitida aos herdeiros, bem como que o dano moral é 

personalíssimo e se extingue com a morte, contudo, o direito a indenização 

se transfere aos herdeiros ou sucessores, ainda mais quando o pleito 

fora proposta pelo próprio titular da ação em vida, nos termos do 

julgamento do REsp 647.562-MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado 

em 7/12/2006.

Desta feita, verificado o interesse no prosseguimento do feito da Sra. 

Erica Cristina Santos Moura e o Sr. Gabriel de Amorim Moura, bem como 

que possuem legitimidade para requerer a habilitação (art. 688, II, 

CPC/2015), a procedência do pedido das habilitações é medida que se 

impõe.

 DISPOSITIVO

ISTO POSTO, ante as considerações acima tecidas, JULGO PROCEDENTE, 

os pedidos de habilitação formulado nos autos às fls.131/135 e 137/143, e 

via de consequência, julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC.

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado 

da decisão, momento no qual o processo principal retomará o seu curso, 

nos termos do art. 692 do Código de Processo Civil de 2015.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 18 de Junho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034087-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHOPPING DO CIDADAO SERVICOS E INFORMATICA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES OAB - DF06546 (ADVOGADO)

JAQUES FERNANDO REOLON OAB - DF22885 (ADVOGADO)

ALVARO LUIZ MIRANDA COSTA JUNIOR OAB - DF29760 (ADVOGADO)

MURILO QUEIROZ MELO JACOBY FERNANDES OAB - DF41796 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOFTPARK INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

EFICAZ - CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

PRO JECTO - GESTAO , ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JOSE ALVES MOTTA OAB - MG76790 (ADVOGADO)

RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA OAB - MG152019 (ADVOGADO)

HENRIQUE CUNHA BARBOSA (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1034087-63.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Prestei as informações através 

do Oficio nº 92/2018 na presente data, referente às Informações 

Processuais requisitadas através do Ofício (Código de Rastreabilidade nº 

881120183395663) – Secretaria da Primeira Câmara de Direito Público e 

C o l e t i v o ,  e x t r a í d o  d o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º 

1000428-55.2018.8.11.0000 – PJE – Capital. Em consonância à eminente 

decisão superior, determino a suspensão dos efeitos da decisão que 

deferiu a tutela provisória de urgência (ID nº 10767666), até ulterior 

decisão de mérito a ser proferida nestes autos. No mais, intimem-se as 

partes para que especifiquem as provas a serem produzidas neste juízo, 

no prazo 10 (dez) dias. Após, cls. para sentença. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020823-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDO NUNES BEZERRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1020823-76.2017.8.11.0041 (PJE 3). 

Vistos etc. Cumpra-se a decisão retro. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 

de Junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1023550-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA RENATA DA SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT0014962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1023550-42.2016.8.11.0041 (PJE 3) 
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Vistos, etc. Cumpra-se a decisão retro. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

19 de Junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023079-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILKER PEREIRA MARIANO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1023079-89.2017.8.11.0041 (PJE 3) 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora, através da Defensoria Pública para 

requerer o que de direito no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 22 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031581-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDO DE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT0010833A (ADVOGADO)

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1031581-17.2017.8.11.0041 (PJE 3) 

Vistos, etc. Defiro o pedido formulado pela parte autora na petição ID 

n°.13216736, assim, proceda-se com a exclusão dos documentos 

juntados aos autos equivocadamente. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 

de junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009769-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PARENTE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

prefeitura Municipal de cuiabá/mt (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1009769-79.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de 

tutela provisória de urgência proposta por L. S. A. T., menor impúbere, 

neste ato representada por sua genitora, a Sr.ª Selma Parente Aguiar, em 

face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja 

determinado ao Requerido que proceda com a imediata matrícula da 

Requerente na Creche Jardim Imperial I – CMEI Manoel de Barros. Aduz, 

em síntese, que ao tentar matricular sua filha menor na creche municipal 

via sistema eletrônico da prefeitura, não conseguiu vaga próxima a sua 

residência, pois o sistema situou como sua residência o bairro Residencial 

Dom Avelino, próximo ao distrito industrial, permitindo apenas a matricula 

da menor no CMEI Antônio Batista Cruz, que fica no bairro São Sebastião, 

muito distante da sua residência. Assevera que reside no bairro Jardim 

Imperial II e a creche mais próxima fica no Jardim Imperial I – CMEI Manoel 

de Barros, sendo que sua filha não está matriculada em nenhuma creche, 

pois a distância inviabiliza a logística do seu trabalho, uma vez que, caso 

tivesse que levar sua filha na creche que foi disponibilizada vaga no 

sistema, teria que pegar um ônibus e percorrer um trajeto que demoraria 

horas. Pontua que impossibilidade de matricular a menor em uma creche 

está prejudicando o desenvolvimento de sua atividade remuneratória, 

sendo que trabalha como diarista, comprometendo assim o sustento e a 

dignidade de sua família. Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos 

da tutela de provisória de urgência, previstos no art. 300 e seguintes do 

CPC/2015. Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, quanto à 

gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão 

do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente, no Procedimento 

de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a matéria, 

prescrevendo ser o juiz da causa a autoridade competente para decidir 

sobre o aludido pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular nº 

03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

para a concessão da justiça gratuita. No mais, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência se faz necessário comprovar a evidência da 

probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há que se olvidar que a 

construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em 

face da Fazenda Pública. Conforme relatado, a presente ação foi proposta 

com o escopo de obter uma decisão para que seja determinado ao 

Requerido que proceda com a imediata matrícula da Requerente na Creche 

Jardim Imperial I – CMEI Manoel de Barros. Pois bem. Em análise 

perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente 

os documentos de ID nº 12691593 e seguintes, não vislumbro, nesta fase 

de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a 

concessão da tutela provisória pleiteada. Isso porque, a documentação 

apresentada não me convenceu da existência da evidência da 

probabilidade do direito, uma vez que a Requerente não demonstrou de 

forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Estado 

de Mato Grosso, bem como não acostou documentos capazes de 

evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público estadual. 

Ademais, verifica-se que a Requerente foi devidamente matriculada na 

CMEI Antônio Batista Cruz, sendo que não há nenhuma prova nos autos 

que demonstre a existência de vagas ou mesmo uma lista de espera, 

razão pela qual, a meu ver, não pode ser violada, sob pena de configurar 

violação ao princípio da isonomia em razão de tratamento diferenciado 

entre outros interessados. Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso é uníssona ao afirmar que, constatada 

a inexistência de vaga em creche, não se mostra crível determinar a 

matrícula da criança, ante a nítida afronta ao princípio da impenetrabilidade, 

senão vejamos: “REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA 

— MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA — INEXISTÊNCIA DE 

VAGA — SUPERLOTAÇÃO — PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA 

MATÉRIA — IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA — LISTA DE 

ESPERA — EXISTÊNCIA. Constatado que, na creche indicada, não há 

vaga, não é materialmente possível, determinar a matrícula de criança, 

visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria dois corpos 

distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. 

Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, 

que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário 

não é dado conferir privilégio a um em detrimento de outro. Urge que sejam 

tomadas providências para que o poder público construa novas creches, 

ou celebre contratos administrativos com entidades privadas etc. 

Sentença retificada”. (ReeNec 102064/2017, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 20/03/2018, Publicado no DJE 20/04/2018). Assim, em que pese 

louvável o objeto defendido nesta demanda, não vislumbro a evidência da 

probabilidade do direito necessário ao deferimento da medida 

antecipatória, até mesmo porque uma intervenção do Poder Judiciário, 

neste caso, poderia redundar em preterição a outros genitores que 

também almejam a vaga. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos 

ensejadores para a concessão da medida antecipatória, qual seja a 

evidência da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da medida. 

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra e ante a ausência de 

fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO pleiteado. Cite-se pessoalmente o Requerido Município de 

Cuiabá, por meio da Procuradoria Geral do Município, para, querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do 

CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo 

legal. Após, abro vistas ao ilustre representante do Ministério Público para 
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que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me os 

autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, 19 de junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013695-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFEU ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

CARTA PRECATÓRIA PROCESSO: 1013695-68.2018.8.11.0041 Vistos. 

Determino a redistribuição da presente carta precatória, tendo em vista 

que a competência para o seu cumprimento pertence à Vara de Ação Civil 

Pública. Oficie o r. Juízo de origem desta decisão, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de junho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013672-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULITA LEITE SOBRINHO (REQUERENTE)

R. M. S. K. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

CARTA PRECATÓRIA PROCESSO: 1013672-25.2018.8.11.0041 Vistos. 

Determino a redistribuição da presente carta precatória, tendo em vista 

que a competência para o seu cumprimento pertence a uma das Varas da 

Infância e Juventude. Oficie o r. Juízo de origem desta decisão, com as 

nossas homenagens. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de junho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008916-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANDO ALVES DE LIMA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO N. 

1008916-70.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por GILVANDO ALVES DE LIMA com supedâneo na 

Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido 

por ilegal do SENHOR DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, objetivando liminarmente, 

seja determinado o licenciamento do veículo VW/Gol 1.0 GIV, de cor preta, 

chassi 9BWAA05W9EO062449, com placa NJF 2641, RENAVAM 

00599314206, ano/modelo 2013/2014 sem o pagamento de multas 

previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual, bem 

como a liberação do veiculo apreendido. No mérito, que seja concedida a 

segurança, confirmando a liminar eventualmente deferida. Em síntese, é o 

necessário relato. É o relato. Decido. À vista da legislação que disciplina o 

mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar 

que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito da 

parte Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Pois bem. Como alhures relatado, busca o Impetrante com a concessão da 

medida liminar a determinação para que o veículo VW/Gol 1.0 GIV, de cor 

preta, chassi 9BWAA05W9EO062449, com placa NJF 2641, RENAVAM 

00599314206, ano/modelo 2013/2014 seja licenciado sem o pagamento de 

multas previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. 

Analisando sumariamente os autos, vejo que não há demonstração de que 

houve a notificação regular do Impetrante para exercer o direito de 

defesa. É necessário, para tanto, a dupla notificação, ou seja, é mister a 

lavratura do Auto de Infração, em seguida o julgamento da regularidade 

deste e, só então, em caso positivo, é aplicada a penalidade pecuniária, 

nos termos do art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 312 do STJ. No tocante 

aos autos de infração ressai que não houve cumprimento da legislação de 

trânsito. Com efeito, da relação das multas apresentadas (ID: 12577810), 

denota-se que não se observou a exigência da dupla notificação à parte 

infratora, conforme aludem os artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de 

trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua imposição é ilegal. 

Nestes termos tem assentado a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA– LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO 

CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - 

ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado, Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 

150975/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 

17/03/2014). Assim, o condicionamento do ato de licença ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Dessa forma, a ausência da notificação regular corrobora 

a ilegalidade do ato, restando evidenciada, neste momento, a fumaça do 

bom direito. O periculum in mora é evidente na medida em que a ausência 

do licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do 

bem, fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de 

ineficácia, caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. De 

outro modo, no que tange a liberação de veiculo apreendido, disciplina a 

Lei 13.281/2016 em seu artigo 3º, §4º, alterando o artigo 271 da Lei 

9.503/97, que tais serviços poderão ser realizados por órgãos públicos ou 

particulares, mediante licitação, sendo o proprietário do veiculo o 

responsável pelo pagamento dos custos desses serviços. Ainda, 

conforme o parágrafo 10 da referida Lei, o pagamento das despesas de 

remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em 

dias, no limite temporal de 6 (seis) meses. Portanto, a restituição do veículo 

está condicionada ao pagamento das taxas administrativas referentes aos 

dias de estada do veículo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses a contar 

da data de entrada do veículo no pátio de apreensão. ISTO POSTO, e com 

base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos da 

tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo VW/Gol 1.0 GIV, de cor preta, 

chassi 9BWAA05W9EO062449, com placa NJF 2641, RENAVAM 

00599314206, ano/modelo 2013/2014 sem a exigência do pagamento 

prévio das multas, bem como a liberação do veiculo mediante o pagamento 

das taxas de estadia e remoção não superior ao período de 6 (seis) 

meses. Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da 

inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, 

e na oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 

12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da 

autarquia e à Procuradoria do Estado, enviando-lhe cópia da inicial, para 

que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas 

ao MP e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência. 

Cuiabá-MT, 19 de Junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000551-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BJ SERVICES DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT23421/O 

(ADVOGADO)

LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES OAB - MT0003934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1000551-27.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Ante a certidão de ID nº 

12766478, a qual constatou a intempestividade dos Embargos de 

Declaração opostos pela parte Autora (ID nº 12613007), não conheço dos 

mencionados aclaratórios. No mais, indefiro o pedido de reconsideração 

formulado pela Requerente pelas razões já expostas (ID nº 13026834). 

Cumpra-se a decisão retro de ID nº 12417771, remetendo-se os presentes 

autos para a Vara Especializada de Execuções Fiscais desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013143-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL LUZIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1013143-06.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária de Reconhecimento de 

Tempo de Serviço Especial e Concessão de Abono Permanência com 

pedido de Antecipação dos efeitos da tutela inaudita altera pars proposta 

por DORIVAL LUZIA, em desfavor do INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT e MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando com a concessão do provimento antecipatório o 

reconhecimento do temo de serviço especial e conceder o Abono de 

Permanência estabelecendo como data de inicio 06.04.2014, até decisão 

final da presente ação. Relata, em síntese, que é servidor púbico do 

Município de Cuiabá desde o ano de 1989, exercendo o cargo de médico, 

lotado na Secretaria Municipal de Saúde, possuindo 29 (vinte e nove) anos 

de Tempo de Contribuição. Aduz que durante o período trabalhado 

permaneceu exposto a agentes insalubres, agentes biológicos e infecto 

contagiosos, razão pela qual a atividade exercida se enquadra como 

especial por categoria profissional, e, assim, faz jus a aposentadoria 

especial. Entretanto, afirma que ao pleitear administrativamente o 

reconhecimento da especialidade dos períodos laborados no Município 

requerido e o direito a aposentadoria especial com a concessão do abono 

permanência, teve seu requerimento indeferido, por falta de 

documentação. Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela 

provisória de evidência, previstos no art. 311 e ss. do CPC/2015. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e, Decido. Primeiramente, verifico que não 

se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do 

CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, 

a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

antecipada se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade 

do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão 

(art. 300 do NCPC/2015). Não há que se olvidar que a construção 

jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da 

Fazenda Pública. Pois bem. Busca a requerente com a concessão do 

provimento antecipatório o reconhecimento do tempo de serviço especial e 

conceder o Abono de Permanência estabelecendo como data de inicio 

06.04.2014, até decisão final da presente ação. Como é sabido de todos, 

na tutela provisória de urgência restada demonstrada a probabilidade do 

direito de maneira e grau elevado que se torne evidente o direito da autora 

esta deverá ser deferido. Isso porque, visou o legislador evitar que a parte 

suportasse o ônus do tempo do processo, e, ficasse privada de 

satisfazer, ainda que provisoriamente, o exercício de um direito, até a 

efetiva entrega da prestação da tutela jurisdicional. Entretanto, 

compulsando os autos, em juízo de cognição sumária, verifico que a 

documentação apresentada não me convenceu da existência da 

probabilidade do direito (fumus boni juris), uma vez que a Requerente não 

demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo 

praticado pela requerida, bem como não acostou documentos capazes de 

evidenciar o aludido tempo de serviço exercido em caráter especial. Desta 

feita, não se mostra crível, ao menos neste momento, reconhecer o tempo 

de serviço especial e conceder o Abono de Permanência estabelecendo 

como data de inicio 06.04.2014 ante a ausência de prova cabal do 

alegado. Por esta razão, ante a ausência de um dos requisitos do instituto, 

a medida que se impõe é seu indeferimento. ISTO POSTO, e consoante 

fundamentação supra, INDEFIRO o provimento antecipatório. Cite-se os 

Requeridos, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante 

no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Nos termos do Procedimento de Controle 

Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil, uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da 

justiça, servindo este como alvará de gratuidade. No mais, por se tratar de 

interesse individual disponível, bem como nos termos do Ato Administrativo 

nº 006/2003/PGJ-CGMT, afasto o mister do Ministério Público em 

manifestar na causa, conforme diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no 

prazo legal e, após, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 19 de Junho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013379-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1013379-55.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Obrigacional de Fazer c/c Indenização 

por Danos Morais e Ressarcimento por preterição com pedido de Tutela 

Antecipada proposta por SIDNEI CAMARGO, em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando a concessão da tutela provisória de urgência para que seja 

determinada a retificação da ficha funcional do Requerente, de forma que 

passe a constar da mesma que o autor restou promovido à graduação de 

3º Sargento PM em 05 de Setembro de 2002, à graduação de 2º Sargento 

PM em 21 de Abril de 2006, à graduação de 1º Sargento PM em 21 de Abril 

de 2009, bem como que a Requerida seja compelida a realizar a promoção 

do Autor a graduação de Subtenente PM a contar de 21 de Abril de 2012, 

até decisão final da presente ação. Aduz, em síntese, ser policial militar 

aprovado em concurso público e ingresso nas fileiras da Polícia Militar do 

Estado de Mato Grosso, incluso na Corporação Militar desde o ano de 

1994. Relata que alcançou a graduação de Cabo PM em 15.05.1998, em 05 

de Setembro de 2009, restou promovido a graduação de 3º Sargento PM , 

em 21 de Abril de 2014, o foi promovido a graduação de 2º Sargento PM e 

na data do dia 21 de Abril de 2017, o foi promovido a graduação de 1º 

Sargento PM. Entretanto, relata que suas graduações não obedeceram ao 

lapso temporal correto, o que acarretou em atraso em suas promoções, 

afirmando ainda, que já deveria estar na graduação de subtenente desde 

abril de 2012. Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de 

antecipada de urgência, previstos no art. 300 e ss. do CPC/2015. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e, Decido. Primeiramente, verifico que não 

se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do 

CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, 
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a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

antecipada se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade 

do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão 

(art. 300 do NCPC/2015). Não há que se olvidar que a construção 

jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da 

Fazenda Pública. In casu, busca o requerente a concessão da tutela 

provisória de urgência para que seja determinada a retificação da ficha 

funcional do Requerente, de forma que passe a constar da mesma que o 

autor restou promovido à graduação de 3º Sargento PM em 05 de 

Setembro de 2002, à graduação de 2º Sargento PM em 21 de Abril de 

2006, à graduação de 1º Sargento PM em 21 de Abril de 2009, bem como 

que a Requerida seja compelida a realizar a promoção do Autor a 

graduação de Subtenente PM a contar de 21 de Abril de 2012, até decisão 

final da presente ação. Pois bem. Cumpre destacar que, neste momento 

processual, a pretensão do requerente encontra impedimento legal, 

consoante o disposto no art. 7º, §2º da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 1º da 

Lei n. 9.494/97, que veda a concessão de medida liminar ou tutela 

antecipada visando à reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos, ou à concessão de aumento ou extensão de vantagens. como 

ora se transcreve: Art. 7 (omissis). § 2º Não será concedida medida 

liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a 

entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação 

ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Neste 

sentido, tem se decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – LIMINAR – PAGAMENTO DE VERBA DE PRODUTIVIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE LIMINAR RELACIONADA A 

PAGAMENTO DE VALORES – INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 12016/09 – 

RECURSO PROVIDO. 1. Nos moldes do § 2º do art. 7º da Lei do Mandado 

de Segurança (Lei 12.016 de 2009) que não será concedida medida liminar 

que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de 

mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. 2. A 

discussão da questão em sede de mandado de segurança é viável, não 

sendo possível, no entanto, o deferimento da medida liminar”. (AI, 

61223/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 28/01/2014, Data da publicação no DJE 

03/02/2014) (Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E 

REFLEXOS - DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA ANTECIPADA – 

REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – 

PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA – VENCIMENTOS – VEDAÇÃO 

LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.494/97, ARTIGO 1º DA 

LEI Nº 8.437/92 E ARTIGO 7º,§2º DA LEI Nº 12.016/2009 – PRECEDENTES 

DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão de antecipação de 

tutela no presente recurso implica o pagamento imediato de horas extras, 

adicional noturno e seus reflexos, o que é expressamente vedado pelos 

artigos 1º da Lei nº 9.494/97, 1º da Lei nº 8.437/92 e 7º,§2º da Lei nº 

12.016/2009. 2. Ausente a demonstração dos requisitos do artigo 273 do 

CPC, não se concede tutela antecipada. 3. Recurso desprovido. (TJMT, 

RAI 33572/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/10/2012, Publicado no DJE 06/09/2013) 

(destacamos). Desta feita, o Requerente, ao pretender que o Estado seja 

compelido a garantir-lhe de forma imediata o apostilado a sua promoção a 

fim de que passe a integrar os quadros da Polícia Militar no posto de 

subtenente da Polícia Militar, com o consequente pagamento do soldo 

correspondente, busca, nitidamente, a concessão de vantagem, cuja 

pretensão esbarra na vedação legal das regras acima mencionadas. ISTO 

POSTO, e consoante fundamentação supra, INDEFIRO o provimento 

antecipatório. Cite-se o Requerido Estado de Mato Grosso, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, apresentar a sua defesa, 

no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Nos termos do 

Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. No mais, por se tratar de interesse individual disponível, bem 

como nos termos do Ato Administrativo nº 006/2003/PGJ-CGMT, afasto o 

mister do Ministério Público em manifestar na causa, conforme diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. Com a defesa, vistas à 

Requerente para impugnar no prazo legal e, após, voltem-me conclusos 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá/MT, 19 de Junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003140-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 4)  PROCESSO Nº 

1003140-89.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado com o escopo de obter decisão para que seja 

declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS (Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição) e a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da 

fatura de energia elétrica da parte Autora. O Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu as 

liminares que questionam a legalidade da cobrança de ICMS sobre as 

tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de energia 

elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o fim 

desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão de liminar no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013283-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J F F DA SILVA COMERCIO DE MADEIRAS - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CRISTIANO CABRAL OAB - MT22864/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerência Especializada de Fiscalização de ME e EPP (IMPETRADO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 
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INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1013283-40.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por J F F DA SILVA 

COMERCIO DE MADEIRAS - EPP contra ato indigitado coator de lavra do 

GERENTE DA GERÊNCIA ESPECIALIZADA DE FISCALIZAÇÃO DE ME E EPP 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o 

fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo 

impugnado, bem como, consequentemente, seja determinada à autoridade 

Impetrada que proceda com a reativação da inscrição estadual da 

Impetrante, independentemente da existência de débitos tributários e de 

fornecimento de conta de energia elétrica. Aduz, em síntese, que é uma 

empresa atuante no segmento de comercio varejista de madeiras e seus 

artefatos, sendo que em 21.02.2018 recebeu da Secretaria de Estado de 

Fazenda de Mato Grosso SEFAZ/MT, através da autoridade Impetrada, a 

Intimação nº 58046/1627/68/2018 para apresentar alguns documentos 

necessários, sob pena de incorrer na suspensão de sua inscrição 

estadual. Assevera que cumpriu tempestivamente todas as obrigações 

assessórias solicitadas, com exceção da exigência de conta de energia 

elétrica, pois não possui unidade consumidora de energia elétrica 

fornecida pela Energisa no seu endereço, requerendo, por consequência, 

a reativação de sua inscrição estadual. Relata que a autoridade Impetrada 

manteve suspensa a sua inscrição estadual, sob o fundamento de que 

não havia apresentado a conta de energia elétrica, bem como possuía um 

débito tributário referente ao Simples Nacional referente ao mês de janeiro 

do corrente ano. Pontua ser o ato praticado pela autoridade indigitada 

coatora manifestamente ilegal e arbitrário, consubstanciado no abuso de 

poder, pois com sua inscrição estadual suspensa está inabilitada para 

exercer suas atividades operacionais. Escuda a pretensão à vista dos 

pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre 

salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é 

concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a 

finalidade de obter uma decisão para que seja determinada a suspensão 

dos efeitos do ato administrativo impugnado, bem como, 

consequentemente, seja determinada à autoridade Impetrada que proceda 

com a reativação da inscrição estadual da Impetrante, independentemente 

da existência de débitos tributários e de fornecimento de conta de energia 

elétrica. Pois bem. Em análise perfunctória dos fatos expostos e 

documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 13232426 e 

seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso 

porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do 

fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma 

cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades 

indigitadas coatoras, bem como não acostou documentos capazes de 

evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos. 

Ademais, ao que me afigura neste limiar, a empresa-Impetrante foi 

devidamente intimada para sanar a irregularidade apontada pelo Fisco 

Estadual, tendo, inclusive, apresentado a documentação exigida, 

entretanto, consoante documento de ID nº 13232547, ainda constam 

irregularidades não sanadas pela Autora, além de a documentação 

apresentada estar incompleta, motivo este que deu ensejo ao 

indeferimento administrativo. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário 

compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância 

com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há 

ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir 

no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou 

à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos, o que não se observa, ao 

que tudo indica, no caso em comento. Nesse sentido, partindo de uma 

interpretação análoga, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, in verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA - 

ESCRIVÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL - REPROVAÇÃO NA 

AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE NULIDADE - 

OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INTERFERÊNCIA 

DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - 

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. 1. O 

Mandado de Segurança não comporta dilação probatória, de forma que 

requer a demonstração, de plano, do direito líquido e certo violado. 2. 

Compete ao Poder Judiciário apreciar a legalidade e a regularidade do 

processo administrativo que culminou na exoneração do Impetrante, sendo 

vedada qualquer interferência no mérito administrativo. 3. Segurança 

denegada”. (MS 84373/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 06/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015) – 

Destacamos. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores 

para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se 

o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se a autoridade tida por 

coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de 

praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a 

Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe 

cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão 

do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do 

Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 19 

de junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013499-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA MARQUES DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011092A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO 

ESTA DO DE MATO GROSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO N. 

1013499-98.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por JOSELINA MARQUES DO NASCIMENTO com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando 

liminarmente, seja determinado o licenciamento do veículo MOTOCICLETA 

CG 150 TITAN, CATEGORIA PARTICULAR, COR VERMELHA, ANO 2004 - 

2005, PLACA JZY2173, CHASSI Nº 9C2KC0850511872 - RENAVAM Nº 

00843326980 sem o pagamento de multas previamente existentes no 

banco de dados da autarquia estadual, bem como a suspensão das multas 

lançadas sobre seu veículo e, ainda, a suspensão da pontuação atribuída 

a sua CNH. No mérito, que seja concedida a segurança, confirmando a 

liminar eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário relato. É o 

relato. Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado de 

segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de 
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medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o mandado 

de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de 

segurança visa resguardar "possível direito da parte Impetrante", para 

tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim 

como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da 

medida. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo 

que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a 

concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, 

muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação 

dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Pois bem. Como alhures 

relatado, busca o Impetrante com a concessão da medida liminar a 

determinação para que o veículo MOTOCICLETA CG 150 TITAN, 

CATEGORIA PARTICULAR, COR VERMELHA, ANO 2004 - 2005, PLACA 

JZY2173, CHASSI Nº 9C2KC0850511872 - RENAVAM Nº 00843326980 

seja licenciado sem o pagamento de multas previamente existentes no 

banco de dados da autarquia estadual, bem como a suspensão das multas 

lançadas sobre seu veículo e, ainda, a suspensão da pontuação atribuída 

a sua CNH. Analisando sumariamente os autos, vejo que não há 

demonstração de que houve a notificação regular do Impetrante para 

exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a dupla notificação, 

ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em seguida o julgamento 

da regularidade deste e, só então, em caso positivo, é aplicada a 

penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 

312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não houve 

cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das multas 

apresentadas (ID: 13266085), denota-se que não se observou a exigência 

da dupla notificação à parte infratora, conforme aludem os artigos 280 c/c 

281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela 

qual, a sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - 

SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, 

Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, 

DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. De outro modo, 

quanto ao pedido de suspensão das multas lançadas sobre o veiculo e da 

pontuação vinculada a CNH da impetrante, entendo que a medida liminar 

não suporta tal pretensão, uma vez que para suspender as infrações de 

transito é preciso uma maior dilação probatória, e, ainda, a suspensão dos 

pontos da CNH está condicionada a anulação das multas que os 

ensejaram. Nesse diapasão, tem apontado a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

C/C REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN - 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE 

DA EXIGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE EXCLUSÃO DE PONTOS NA CARTEIRA 

– CONDICIONAMENTO A NULIDADE DE MULTA – MATÉRIA QUE DEVE SER 

DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. A discussão quanto à 

legalidade ou não de multas de trânsito, bem como pontos na CNH, deve 

se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a renovação do 

licenciamento do veículo, ficar condicionada ao seu prévio pagamento. (Ap 

125695/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/10/2013, Publicado no DJE 

31/10/2013). Portanto, ante ao contexto apresentado e devidamente 

fundamentado, entendo por bem deferir parcialmente a liminar pleiteada. 

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez 

presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à autoridade coatora que 

licencie o veículo MOTOCICLETA CG 150 TITAN, CATEGORIA 

PARTICULAR, COR VERMELHA, ANO 2004 - 2005, PLACA JZY2173, 

CHASSI Nº 9C2KC0850511872 - RENAVAM Nº 00843326980 sem a 

exigência do pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade 

coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 

10 dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas 

do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao 

órgão de representação judicial da autarquia e à Procuradoria do Estado, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 19 de junho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008931-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO - PROCON (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1008931-39.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória com 

pedido de tutela provisória de urgência proposta por ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.(Centrais Elétricas 

Matogrossenses S/A) em face do ESTADO DE MATO GROSSO e da 

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON, todos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da 

multa aplicada pelo PROCON Estadual, bem como seja determinado ao 

PROCON que se abstenha de inserir o nome da Requerente no cadastro 

de inadimplentes e de inserir o pretenso débito em dívida ativa. Aduz, em 

apertada síntese, que o PROCON Estadual, através do processo 

administrativo nº 0113-008.887-8, aplicou multa administrativa no valor de 

R$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais), sob o fundamento de que 

infringiu diversos ditames presentes na legislação consumerista. Sustenta 

que atuou em estrita observância ao pactuado em contrato e disposto em 

lei, não infringindo nenhum dispositivo da legislação consumerista, 

alegando ser arbitrária e ilegal a decisão proferida em sede administrativa, 

sendo de rigor a sua anulação e, via de consequência, da penalidade 

injustamente aplicada. Defende, ainda, sobre a desproporcionalidade da 

multa aplicada; invoca o princípio da proporcionalidade; objeta sobre o 

desvio de finalidade da multa. Escuda a sua pretensão à vista dos 

requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC/2015. Deu à 

causa o valor de R$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais). Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, verifico que não 

se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do 

CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, 

a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, bem 

como a parte Autora se pronunciou pela desnecessidade de promover tal 

procedimento conciliatório, dai porquê deixo de aplicar tal providência, até, 

porque, para garantir o principio da razoável duração do processo. Para a 

concessão da tutela antecipada se faz necessário se comprovar a 

evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há 
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que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Conforme relatado, a 

presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que 

seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo 

PROCON Estadual, bem como seja determinado ao PROCON que se 

abstenha de inserir o nome da Requerente no cadastro de inadimplentes e 

de inserir o pretenso débito em dívida ativa. O cerne da questão posta em 

litígio é conferir se a aplicação de multas pelo PROCON contra a 

empresa-Requerente possui amparo legal ou, em caso negativo, há notória 

usurpação da sua competência fiscalizatória. Pois bem. Em que pese 

louvável a argumentação despendida pela parte Autora, verifica-se que o 

pleito liminar não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, 

observa-se que um dos pressupostos indispensáveis para o deferimento 

da tutela antecipada não está presente, qual seja, a verossimilhança das 

alegações, haja vista que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, 

“caput” da CF/88), a Administração Pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao 

princípio da legalidade. Neste sentido, em análise perfunctória da malha 

documental acostada aos autos, notadamente pela Carta de Informações 

Preliminares – CIP, que deu azo à imposição da multa em que se pretende 

a suspensão da sua exigibilidade (ID nº 12578926), qual seja a FA nº 

0113-008.887-8, verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON/MT, ao 

aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu 

àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem 

força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se 

deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de 

acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 

estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não 

superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência 

(Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destacamos. 

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do 

infrator o valor das multas administrativas sejam consideradas 

excessivas, fato é que as mesmas atenderam aos parâmetros legais, não 

restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a 

falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em testilha. 

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta 

foi determinada por meio de processo administrativo em estrita 

observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos 

por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa à parte Requerente, inclusive em grau recursal, conforme se 

denota das certidões de tempestividade recursais e respectivas decisões 

administrativas em grau recursal que não deram provimento aos recursos 

aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, que supraditas decisões 

encontram-se perfeitamente motivada e fundamentada, consoante 

previsão legal que regulamenta o processo administrativo (Lei nº 

9.784/1999), conforme se pode observar de toda a malha documentária 

encartada. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir 

tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a 

Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não 

compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no 

mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à 

Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa anterior à 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON Estadual, inclusive se 

utilizando de recurso à segunda instância administrativa. Com efeito, não 

houve, prima facie, demonstração de que houve qualquer ilegalidade no 

processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, 

razão pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da 

Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos 

atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da 

verossimilhança das alegações da Autora, tampouco há prestação de 

caução, em dinheiro, para que a sua exigibilidade seja suspensa, como sói 

a hipótese prevista no art. 151, II do CTN. Nesse sentido dispõe a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

senão vejamos: “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA 

ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE REQUISITO 

DO ART. 273, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Na 

tutela antecipada, mais do que em qualquer outra hipótese, está 

consagrado o princípio do livre convencimento motivado do juiz, diante da 

subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes os requisitos 

do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, de 

consequência, a manutenção da decisão agravada”. (AI, 59420/2010, 

DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010) – Destacamos. 

Ademais, como já consignado acima, observa-se que o objeto da ação 

gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do 

professor Hely Lopes Meirelles profere: “O conceito de mérito 

administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua 

presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando 

internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na 

escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua 

prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e 

justiça do ato a realizar. O professor ensina ainda que ‘nos atos 

vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, 

não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais 

observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e 

forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a 

Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção 

judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”. 

Ainda, segundo o renomado doutrinador, “nos atos discricionários, não 

caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque 

não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o 

ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre 

nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”. Desta 

forma, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode 

estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da 

multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que 

no presente caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, 

não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou 

ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação 

do princípio da legalidade. Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo 

nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos 

administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade 

do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo 

deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe o indeferimento da 

medida, ante a ausência de um dos requisitos da tutela de urgência. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra e ante a ausência de 

fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. Citem-se pessoalmente os 

Requeridos para, querendo, apresentarem as suas defesas, no prazo 

constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à 

Requerente para impugnar no prazo legal. Por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 19 de junho 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013821-21.2018.8.11.0041
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TATIANA CARVALHO ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADORA DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1013821-21.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por TATIANA CARVALHO ARAÚJO contra ato 

indigitado coator da lavra da COORDENADORA DA ESCOLA DE SAÚDE 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados 
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nos autos em epígrafe, objetivando a concessão da medida liminar para 

que seja assegurado o seu direito de apresentar o Trabalho de Conclusão 

de Curso – TCC, até decisão definitiva. Relata, em síntese, que se 

inscreveu no curso de pós graduação para obtenção do grau de 

especialista em Saúde Pública na instituição da Escola de Saúde pública 

do Estado de Mato Grosso. Aduz, que realiza concomitantemente outro 

curso de pós graduação em outra instituição, e que nas datas de 19 e 20 

de outubro de 2017, houve cruzamento de aulas, razão pela qual não 

pode estar presente nas duas pós graduações. Sustenta que em razão de 

sua falta em aula do curso de especialização a autoridade coatora a 

reprovou e a proibiu de apresentar seu TCC. Ampara a sua pretensão à 

vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar 

o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, o 

presente remédio constitucional foi impetrado com o escopo de obter a 

concessão de medida liminar para que seja assegurado o seu direito de 

apresentar o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, até decisão 

definitiva. Pois bem. Em análise perfunctória dos fatos expostos e 

documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 13306994 e 

seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso 

porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do 

fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma 

cristalina a irregularidade no ato praticado pela autoridade indigitada 

coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 

aludida conduta maliciosa. Ademais, como relatado nos autos a impetrante 

faltou aula de curso de especialização para participar de atividade 

desenvolvida em outro curso de especialização. Cumpre destacar que, 

não se pode reputar ilegal e abusivo o ato de autoridade coatora que 

atenta para o cumprimento das disposições legais e contratuais. Desta 

forma, entendo estar ausente os requisitos exigidos para a concessão da 

liminar almejada no presente mandamus. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se a 

autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, 

II da Lei n° 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo improrrogável de 

10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 12.016/09). Nos 

termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 

98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 19 de Junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000657-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MAGALHAES JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE ANDRADE OAB - MT22462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO SETOR DE REGISTRO NACIONAL DE CARTEIRAS DE 

HABILITAÇÃO (RENACH) DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1000657-06.2018.8.11.0003 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por BENEDITO MAGALHÃES 

JÚNIOR contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR DO RENACH DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão 

da medida liminar para o fim de que seja determinada a devolução da CNH 

do Impetrante, bem como que seja autorizada a sua renovação. Aduz, em 

síntese, que em dezembro de 2017 procurou a agência do CIRETRAN na 

cidade de Rondonópolis para dar entrada ao processo de renovação de 

sua CNH, sendo que, no momento de protocolo de seus documentos, foi 

informado pela atendente que sua Carteira de Habilitação estava 

suspensa por força de decisão proferida em 07.03.2017 nos autos do 

Processo Administrativo nº 0817/2015/GCCNH/DETRAN/MT, eis que o 

condutor havia atingido 79 (setenta e nove) pontos de infrações. 

Assevera que entregou a sua CNH, tendo a funcionária lhe fornecido 

cópia de extrato de infração do veículo, retirado via site do DETRAN/MT 

onde constavam as autuações de infração de trânsito veiculadas a seu 

veículo. Pontua que não tinha conhecimento das referidas autuações, além 

de que não houve a regular notificação, motivo pelo qual não lhe restou 

alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar o 

seu direito líquido e certo. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos 

da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial 

com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a 

disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre 

salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é 

concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 
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sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a 

finalidade de obter uma decisão para que seja determinada a devolução da 

CNH do Impetrante, bem como que seja autorizada a sua renovação. Pois 

bem. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos 

acostados, notadamente os documentos de ID nº 11624029 e seguintes, 

não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos 

requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades indigitadas 

coatoras, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 

aludida conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos. Portanto, ante a 

ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida 

liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra e ante a ausência de 

fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. 

Notifique-se pessoalmente a autoridade tida por coatora, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, 

intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, 

querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 

12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, 

querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 

12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, 

voltam-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, servindo o presente como mandado. Cuiabá, 

19 de junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1014015-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA DANTAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ERIELDO NUNES DE ARAUJO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1014015-21.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória Negativa de 

Propriedade de Veículo e de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c/c 

Obrigação de Fazer e Repetição de Indébito de Débito com pedido de tutela 

provisória de urgência antecipada incidental proposta por ZENILDA 

DANTAS DA SILVA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

DETRAN-MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO E JOSÉ ERIELDO NUNES DE ARAÚJO, na qual objetiva 

liminarmente, que seja determinada a suspenção da exigibilidade dos 

créditos tributários constantes da CDA nº 201788363. Ampara a sua 

pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a 

inicial com os documentos acostados eletronicamente. É o relatório. 

Fundamento e decido. Primeiramente, cumpre destacar que com a 

distribuição de competências vigente no âmbito do Poder Judiciário 

Estadual, compete às Varas Especializadas da Fazenda Pública 

“Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, 

mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas 

Esp. da Fazenda Pública”. Por outro lado, compete à Vara Especializada 

de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos fiscais 

não inseridos em dívida ativa”. Desta feita, em se tratando de ação que 

tem por escopo a suspensão de débitos inscritos em dívida ativa, compete 

à Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá 

processar e julgar o presente feito. Nesse sentido, é o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como se vê no seguinte 

julgamento de Conflito de Competência: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA — 

AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL 

PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 

21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 

de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em 

dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado 

improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016). CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA VARA 

ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL (SUSCITANTE) E DA QUINTA 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL 

(SUSCITADO) – MEDIDA CAUTELAR PARA GARANTIR FUTURA 

EXECUÇÃO FISCAL – PRETENSÃO DE OBTER CERTIDÃO POSITIVA COM 

EFEITOS DE NEGATIVA - RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE PREVISTA NO 

ARTIGO 800 DO CPC/1973 QUE TORNA INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA 

EXCEÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO N. 023/2013/TP – COMPETÊNCIA 

DA VARA ESPECIALIZDA DE EXECUÇÃO FISCAL - CONFLITO JULGADO 

IMPROCEDENTE. Se o contribuinte pode, após o vencimento da sua 

obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para 

o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa, corolário lógico que 

tal medida deve ser intentada no juízo onde tramitará a ação principal, no 

caso, na Vara Especializada de Execução Fiscal, nos termos do artigo 800 

do CPC/1973, o que torna, por conseguinte, inviável a aplicação da 

exceção prevista na Resolução n. 023/2013/TP. (CC 148211/2015, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/11/2016, Publicado no 

DJE 08/11/2016) Dessa maneira, diante de todo o exposto e considerando 

a incompetência deste Juízo, nos termos do art. 43 e 44 do CPC/2015, que 

pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor Vara Especializada de Executivo Fiscal da 

Comarca de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se, urgência. Cuiabá-MT, 19 de Junho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013384-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BUTTURI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILCE MACEDO BARBOSA OAB - SP34350 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA ADMINSTATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1013384-77.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por RODRIGO BUTTURI contra ato indigitado 

coator da lavra PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA 

SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DE PESSOAS DA SEGES E OS 

MEMBROS DA COMISSÃO, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando a concessão da medida liminar para que seja 

determinando a autoridade indigitada coatora que proceda imediatamente 

com sua convocação e nomeação ao cargo de Apoio Administrativo 

Educacional – Vigilância, até decisão definitiva. Relata, em síntese, que se 

inscreveu no concurso público para o cargo de Apoio Administrativo 

Educacional – Vigilância, lotação na cidade de Paranaíta/ MT, regido pelo 

Edital nº 01/2017. Aduz que fora aprovada em todas as fases do certame 

que antecederam a perícia médica. Informa que ao realizar a avaliação 

médica fora declarado inapto para o exercício do cargo por apresentar 

perda auditiva e limitações físicas. Pontua ser manifestamente ilegal o ato 

perpetrado pela autoridade coatora, uma vez que, não fora devidamente 

motivado, razão pela qual está a ferir seu direito líquido e certo. Ampara a 

sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. É cediço que o Mandado de 
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Segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, 

consoante artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do 

Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de 

impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “(...) 

direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas 

complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos; (...)”. (Do 

mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder 

público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 

1980, p. 65), razão pela qual a pretensão deve ser objeto de discussão 

pelo procedimento comum, haja vista que está a exigir dilação probatória. 

[...] Enquanto, para as ações em geral, a primeira condição para a 

sentença favorável é a existência da vontade da lei cuja atuação se 

reclama, no mandado de segurança isto é insuficiente; é preciso não 

apenas que haja o direito alegado, mas também que ele seja líquido e 

certo. Se ele existir, mas sem essas características, ensejará o exercício 

da ação por outros ritos, mas não pelo específico do mandado de 

segurança (...)”. (BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança. 3. 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 77). Ora, 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. Em 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. Quando a lei alude 

a “direito líquido e certo”, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido, nem certo, 

para fins de segurança. O Supremo Tribunal Federal já decidiu: “Mandado 

de segurança. Não constitui remédio para situações duvidosas nos fatos, 

dependente de diligências e de provas a serem produzidas no curso de 

processo judicial. (STF, Tribunal Pleno, RMS 10223, relator Ministro Cunha 

Mello, DJ 22/12/1964). (...) A ação de mandado de segurança – que faz 

instaurar processo de natureza eminentemente documental – 

caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não 

comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória 

incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de 

fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca. 

Doutrina. Precedentes”. (STF, Segunda Turma, RMS 29193 AgR-ED, relator 

Ministro Celso de Mello, DJe 19/2/2015). Outrossim, deve a parte 

Impetrante, no momento da impetração do mandamus, apresentar todos os 

documentos necessários para a demonstração do direito sustentado na 

inicial. Sob esse prisma, verifico que a presente ação não deve 

prosseguir, pois de plano se nota a necessidade de extensa dilação 

probatória, incabível na via estreita do mandamus. Verifica-se que o 

impetrante fora considerado inapto em avaliação médica por 

suspostamente apresentar perda auditiva e limitações físicas. Restou 

demonstrado ainda, que o impetrante apresentou recurso administrativo da 

decisão que o considerou inapto, apresentando para tanto, laudos 

médicos de especialistas contrariando o laudo da perícia, contudo, teve 

seu recurso indeferido. Desta feita, ante as contradições existentes entre 

o laudo particular apresentado pelo impetrante e ou laudo pericial, entendo 

que, a via eleita não se mostra como adequada, e por esta razão, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos 

termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009. Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem 

como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Após o 

decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados ao 

arquivo, com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de Junho de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010004-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEI FERREIRA DE CASTRO OAB - RO967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1010004-46.2018.8.11.0041 

DIST.: 16/04/2018 13:37:39 DEPRECANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE - RO FINALIDADE: CITAÇÃO 

11010 Vistos, etc... CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, expedindo-se 

respectivo Mandado, que deverá ser cumprido independente do 

pagamento da diligência, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, 

pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça Laurita Vaz, na Suspensão 

de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a 

suspensão dos efeitos da medida Liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de 

Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, 

cumprindo ao Sr. Meirinho, certificar sobre a realização da diligencia no 

prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) 

e desobediência (Art. 330 CP). Após o cumprimento do ato deprecado, 

DEVOLVAM-SE os autos ao Juízo Deprecante com as nossas singelas 

homenagens. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 18 de junho de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015906-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PALMAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. SIMOES CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1015906-77.2018.8.11.0041 

DIST.: 08/06/2018 14:49:12 JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO DA CENTRAL DE 

EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE PALMAS -TO FINALIDADE: 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO 11010 Vistos, etc... CUMPRA-SE O 

ATO DEPRECADO, expedindo-se respectivo Mandado, que deverá ser 

cumprido independente do pagamento da diligência, nos termos da decisão 

proferida em 14/07/2017, pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça 

Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), 

que determinou a suspensão dos efeitos da medida Liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho, certificar sobre a 

realização da diligencia no prazo de dez dias, sob pena de 

responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os autos ao Juízo 

Deprecante com as nossas singelas homenagens. Cumpra-se 

sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014178-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO VALERIO RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1014178-98.2018.8.11.0041 

DIST.: 23/05/2018 17:55:04 DEPRECANTE: JUÍZO DA 8ª VARA DA 

FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE PORTO 

ALEGRE-RS. FINALIDADE: PENHORA, INTIMAÇÃO. 11010 Vistos, etc... 

CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, expedindo-se respectivo Mandado, que 

deverá ser cumprido independente do pagamento da diligência, nos termos 

da decisão proferida em 14/07/2017, pela Ministra do Superior Tribunal de 
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Justiça Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

Liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligencia no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os 

autos ao Juízo Deprecante com as nossas singelas homenagens. 

Cumpra-se sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito mf

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 940221 Nr: 54698-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO TALISIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:25.430/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA PROC DO ESTADO - OAB:7242

 Vistos etc...

OSVALDO TALISIN ingressaram com os presentes Embargos à Execução 

Fiscal em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, diante da interposição 

da execução fiscal em apenso(código 940221).

Verifico que aquele feito fora extinto com base no art. 924, II, do CPC, 

nesta data, em face de requerimento da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

Assim, em face da extinção dos autos em apenso este feito perdeu o 

objeto.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

VI, do Código de Processo Civil/2015.

Traslade-se para estes autos cópia da sentença prolatada no feito em 

apenso.

Custas processuais quitadas previamente.

Sem condenação na verba honorária ante a inexistência de litigiosidade.

Nesta oportunidade, torno sem efeito o despacho proferido às fls. 289, eis 

que a Fazenda Pública Estadual, ora embargada, não fora citada da 

presente ação.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com as baixas e 

demais formalidades de estilo.

P. R. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 198459 Nr: 9360-77.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGI NASSIB GATTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO

ISTO POSTO, RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do 

crédito tributário objeto desta ação e, via de consequência, julgo extinta a 

Execução Fiscal com resolução de mérito, na forma do art. 269, IV, do 

Código de Processo Civil.

Isento de custas. Sem honorários.

P.I.C. e, após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 127910 Nr: 766-31.1992.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIENEGONDA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB 

(PROC.DO ESTADO) - OAB:2217/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CREGINALDO DE CASTRO 

Câmara - OAB:MS/ 4196, CRISTINA RISSI PIENEGONDA - OAB:6474-E

 AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

Vistos.

Diante do requerimento da Exequente, HOMOLOGO por sentença, para 

que surta os efeitos legais, a desistência pleiteada pela Fazenda Pública e, 

em conseqüência, julgo extinto o processo, nos termos do inciso I do 

artigo 794 do CPC.

Defiro o levantamento de eventuais penhoras existentes e/ou desbloqueio 

de contas, expedindo-se, para tanto, o respectivo ofício ao Banco Central.

Custas a cargo da parte executada.

Quitadas, arquive-se com as devidas baixas; em caso contrário, 

arquive-se sem baixa na distribuição.

P.R.I. e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 45418 Nr: 4338-87.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDROS E CRISTAIS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE SILVA COSTA GARCIA 

- Procuradora do Estado - OAB:, CELIA MARIA DA SILVA- 

PROC.ESTADUAL - OAB:3492-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO REUS BIASI - OAB:3474

 Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula a extinção do feito, face à quitação do débito.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC, restando, pois, prejudicado o pedido de Exceção de 

Pré-executividade postulado às fls. 70/84.

Custas processuais a cargo da parte executada.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação, 

notadamente, a penhora que recaiu sobre o imóvel objeto da 

matrícula18.707 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Maringá(fls. 274).

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Quanto ao pedido de fls. 285/287, o desbloqueio de numerário pretendido 

deve ser postulado nos autos onde fora realizada penhora on-line, razão 

pela qual, deixo de apreciar o pleito.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 195263 Nr: 5726-73.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISTELA CAVALCANTE SAILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO

ISTO POSTO, RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do 

crédito tributário objeto desta ação e, via de consequência, julgo extinta a 

Execução Fiscal com resolução de mérito, na forma do art. 269, IV, do 

Código de Processo Civil.

Isento de custas. Sem honorários.

P.I.C. e, após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 205858 Nr: 14758-05.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI MAGNUS MANOEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 
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- PROC. MUNICIPAL - OAB:4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO

ISTO POSTO, RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do 

crédito tributário objeto desta ação e, via de consequência, julgo extinta a 

Execução Fiscal com resolução de mérito, na forma do art. 269, IV, do 

Código de Processo Civil.

Isento de custas. Sem honorários.

P.I.C. e, após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 913866 Nr: 39388-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula a extinção do feito, em 11/08/2015, com base no art. 794, I do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC-2015.

Isento de custas.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, 25 de abril de 2016.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 403301 Nr: 35128-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA SANTA IZABEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante os termos do pedido expresso do exequente, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do artigo 26 da LEF .

 Sem custas e honorários.

 Autorizo o levantamento de eventuais constrições judiciais que tenham 

recaído sobre bens ou valores da parte executada, com relação ao débito 

objeto da presente ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada 

nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas de 

praxe.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 364639 Nr: 2800-80.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DESSOT & CIA LTDA - ME, MARCIA 

LUCINDO DESSOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula a extinção do feito, em 10/09/2015, com base no art. 794, I do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC-2015.

Isento de custas.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, 28 de Abril de 2016.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 415694 Nr: 3776-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAHLABEI LANCHONETE E RESTAURANTE 

LTDA, LUCIANA DA COSTA GARCIA, CARLOS ANTONIO SANTOS COSTA 

MAYMONE, RICARDO JOSE PASKEVICIUS, MARCO ANTONIO COSTA 

MAYMONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula a extinção do feito, em 29/09/2015, com base no art. 794, I do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC-2015.

Isento de custas.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Abril de 2016.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 913866 Nr: 39388-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula a extinção do feito, em 11/08/2015, com base no art. 794, I do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC-2015.

Isento de custas.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.
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Cuiabá, 25 de abril de 2016.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 364639 Nr: 2800-80.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DESSOT & CIA LTDA - ME, MARCIA 

LUCINDO DESSOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula a extinção do feito, em 10/09/2015, com base no art. 794, I do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC-2015.

Isento de custas.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, 28 de Abril de 2016.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 415694 Nr: 3776-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAHLABEI LANCHONETE E RESTAURANTE 

LTDA, LUCIANA DA COSTA GARCIA, CARLOS ANTONIO SANTOS COSTA 

MAYMONE, RICARDO JOSE PASKEVICIUS, MARCO ANTONIO COSTA 

MAYMONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula a extinção do feito, em 29/09/2015, com base no art. 794, I do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC-2015.

Isento de custas.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Abril de 2016.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 940221 Nr: 54698-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO TALISIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:25.430/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA PROC DO ESTADO - OAB:7242

 Vistos etc...

OSVALDO TALISIN ingressaram com os presentes Embargos à Execução 

Fiscal em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, diante da interposição 

da execução fiscal em apenso(código 940221).

Verifico que aquele feito fora extinto com base no art. 924, II, do CPC, 

nesta data, em face de requerimento da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

Assim, em face da extinção dos autos em apenso este feito perdeu o 

objeto.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

VI, do Código de Processo Civil/2015.

Traslade-se para estes autos cópia da sentença prolatada no feito em 

apenso.

Custas processuais quitadas previamente.

Sem condenação na verba honorária ante a inexistência de litigiosidade.

Nesta oportunidade, torno sem efeito o despacho proferido às fls. 289, eis 

que a Fazenda Pública Estadual, ora embargada, não fora citada da 

presente ação.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com as baixas e 

demais formalidades de estilo.

P. R. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 403301 Nr: 35128-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA SANTA IZABEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante os termos do pedido expresso do exequente, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do artigo 26 da LEF .

 Sem custas e honorários.

 Autorizo o levantamento de eventuais constrições judiciais que tenham 

recaído sobre bens ou valores da parte executada, com relação ao débito 

objeto da presente ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada 

nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas de 

praxe.

 P.R.I.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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A C S MADEIRAS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1007294-53/2018 

Autuação 22/03/2018 Última distribuição 22/03/2018 Valor da causa R$ 

1.000,00 IMPTE: A. C. S. MADEIRAS LTDA – EPP CNPJ nº 

01.383.539/0001-30 IMPDO: SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA DE 

ESTADO E FAZENDA DE MATO GROSSO E O ESTADO DE MATO 

GROSSO 792 Vistos, etc... Trata-se de Ação de Mandado de Segurança 

com Pedido de Liminar Initio Littis Et Inaudita Altera Parte, proposta em 

22/03/2018 via PJe (ID do documento: 13025137) por A. C. S. MADEIRAS 

LTDA – EPP – CNPJ nº 01.383.539/0001-30 , contra ato indigitado coator 

do Superintendente da Secretaria de Estado e o Estado de Mato Grosso, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 325 de 607



pretendendo liminarmente a concessão de ordem para determinar que seja 

efetuada a sua inclusão no regime do SIMPLES NACIONAL para o 

exercício do corrente ano. Aduz que era optante do simples nacional, mas 

que em 16/01/2018 foi notificado que havia sido excluída do referido 

regime, em razão de débitos pendentes junto ao Estado de Mato Grosso. 

Afirma que em 31/01/2018 efetuou o pagamento do débito que a impedia 

de optar pelo simples nacional, solicitando sua inclusão no regime mais 

uma vez, entretanto, relata que foi surpreendida por um indeferimento, em 

virtude de nova pendência, concernente a IPVA não pago. A Empresa 

Impetrante alega que a administração pública só inseriu a dívida em seus 

dados em 05/02/2018, ou seja, após o período estipulado para 

regularização da empresa, logo, seria impossível quitar o débito aludido, já 

que não tinha conhecimento do mesmo. Juntou os documentos de ID’s nºs 

12365319; 12365340; 1265357; 12365397; 12367490; 12367507; 

12367512; 12367544; 12367554; 12367627 e 12367640. Por despacho de 

ID nº 12375354, em 02/04/2018 foi determinado que a Empresa Impetrante 

informasse ao Juízo se o débito já foi inscrito em dívida ativa e que se 

notificasse a Autoridade Impetrada para apresentar informações. Na 

Petição de ID nº 12743789, em 16/04/2018 a Empresa Impetrante informa 

que o débito objeto da lide foi inscrito na Dívida Ativa através da CDA nº 

2018/64805, oportunidade em que reitera pela concessão da medida 

liminar pleiteada na exordial. A Autoridade Impetrada no ID. 12946973, em 

26/04/2018 apresentou suas informações, sustentando, em síntese, que a 

Empresa Impetrante tinha conhecimento do IPVA cobrado, por ter efetuado 

o parcelamento do referido imposto, além do que pugnou pela 

improcedência dos pedidos exarados na inicial. Os autos vieram à 

conclusão para este Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. Execução Fiscal 

nesta data, face a licença médica da DD. Juíza de Direito Titular do 

Gabinete 2, Dra. Adair Julieta da Silva. É o relatório. Decido. Primeiramente, 

cumpre consignar que a ação de mandado de segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Sabe-se também que a 

medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença 

final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, 

justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da 

causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de segurança visa 

resguardar "possível direito do Impetrante", para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pela não concessão da medida. Ou seja, para ser 

vitoriosa a sua impetração, é imperativo que estejam comprovados 

documentalmente os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão 

da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito 

menos, depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação dos 

fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Essa é a lição do Mestre 

Hely Lopes Meirelles[1]: “(...) Por outras palavras, o direito invocado, para 

ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma 

legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não 

estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda 

indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser 

defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e 

certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos 

para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última 

análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender 

de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de 

segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que 

não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma 

dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas 

oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério 

Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, 

advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Por outro lado, sabe-se que 

o SIMPLES NACIONAL surgiu com a Lei Complementar nº. 123/2006, 

prevendo uma alternativa para auxiliar as MICROEMPRESAS e as 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, tendo em vista a sobrecarga tributária 

que incide sobre as média e grandes empresas brasileiras. Evidentemente, 

na referida lei está previsto além dos requisitos de ingresso novo sistema, 

as hipóteses de vedação de ingresso e de exclusão. Assim, no caso 

presente, como não se trata de exclusão e sim de vedação de ingresso, 

deve ser analisado se a Empresa Impetrante se encaixa em algum dos 

incisos do Art. 17, da LC nº 123/2006[2], que no seu inciso V estabelece, 

quanto ao ingresso no SISTEMA SIMPLES: “Art. 17. Não poderão recolher 

os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa 

ou a empresa de pequeno porte: ... V - que possua débito com o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, 

Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa; [...]”.

(negritei). Vê-se, portanto, que o referido inciso traz uma previsão de que 

a existência de dívida fiscal somente será vedação ao ingresso no 

SISTEMA SIMPLES se for exigível, e conforme demonstrado nos autos, o 

débito foi parcelado, o que, inclusive, comprova que a Empresa Impetrante 

tinha pleno conhecimento de sua inadimplência com a Fazenda Estadual há 

mais de ano. É sabido que o parcelamento é uma das causas de 

suspensão de exigibilidade, logo, seria indevido o seu impedimento ao 

ingresso ao SIMPLES NACIONAL. Entretanto, observo que o parcelamento 

do débito se deu no ano de 2017, mais especificamente em 24/04/2017, 

conforme consta nas informações da Autoridade Impetrada no ID nº 

12365397, demonstrando que tal débito é anterior ao ano corrente, 

incorrendo na ausência do requisito do periculum in mora. Além disso, 

para resolver a questão vindicada em sede mandamental, no caso 

presente há de se observar também dois dispositivos fundamentais, que 

são o Art. 155-A, § 3º, do Código Tributário Nacional e o Art. 7º, da Lei 

Estadual nº 10.026/2013, que dispõe que Fazenda Pública Estadual poderá 

considerar rescindido o Termo de Confissão e Parcelamento em caso de 

interrupção do pagamento por mais de 90 (noventa) dias, como ocorreu no 

caso presente, ex vi: “Art. 155-A. O parcelamento será concedido na 

forma e condição estabelecidas em lei específica. (Incluído pela Lcp nº 

104, de 2001) ... § 4o A inexistência da lei específica a que se refere o § 

3o deste artigo importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do 

ente da Federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, 

neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei 

federal específica. (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)” “Art. 7º Se ocorrer 

a interrupção do pagamento por mais de 90 (noventa dias), a contar da 

data do vencimento de qualquer parcela, a Fazenda Pública Estadual 

poderá considerar rescindido o Termo de Confissão e Parcelamento 

firmado com base nesta lei, independentemente de qualquer aviso ou 

notificação ao sujeito passivo.”. Assim, nesta fase de cognição sumária, 

evidencia-se no caso presente a ausência de dos pré-requisitos 

necessários para a concessão da liminar vindicada, qual seja, o pericullun 

in mora e o fumus boni iuris, sendo o indeferimento medida que se impõe. 

ISTO POSTO, por tais fundamentos e uma vez ausentes os requisitos 

autorizadores, INDEFIRO A LIMINAR mandamental vindicada, até ulterior 

deliberação judicial. INTIMEM-SE imediatamente as Partes (PJe e DJe). 

Após, DÊ-SE VISTAS ao Órgão Ministerial, para se manifestar como 

custus legis, no prazo de 10 (dez) dias. Findo o prazo, voltem os autos À 

CONCLUSÃO. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 19 de junho de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito em 

Substituição Legal [1] In Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros 

Editores, 1997, p. 34/35. [2]. Art. 17. Não poderão recolher os impostos e 

contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa 

de pequeno porte: I - que explore atividade de prestação cumulativa e 

contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção 

e riscos, administração de contas a pagar e a receber, gerenciamento de 

ativos (asset management), compras de direitos creditórios resultantes de 

vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring); II - que 

tenha sócio domiciliado no exterior; III - de cujo capital participe entidade da 

administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal; IV 

- (REVOGADO) V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou 

Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa; VI - que preste serviço 

de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros; VI - que 

preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, 

exceto quando na modalidade fluvial ou quando possuir características de 

transporte urbano ou metropolitano ou realizar-se sob fretamento contínuo 

em área metropolitana para o transporte de estudantes ou trabalhadores; 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) (Produção de 

efeito) VII - que seja geradora, transmissora, distribuidora ou 

comercializadora de energia elétrica; VIII - que exerça atividade de 

importação ou fabricação de automóveis e motocicletas; IX - que exerça 

atividade de importação de combustíveis; X - que exerça atividade de 

produção ou venda no atacado de: a) cigarros, cigarrilhas, charutos, 
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filtros para cigarros, armas de fogo, munições e pólvoras, explosivos e 

detonantes; b) bebidas a seguir descritas: b) bebidas não alcoólicas a 

seguir descritas: (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) 

Produção de efeito 1 - alcoólicas; (Revogado pela Lei Complementar nº 

155, de 2016) (Vigência) 2 - refrigerantes, inclusive águas saborizadas 

gaseificadas; 3 - preparações compostas, não alcoólicas (extratos 

concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida 

refrigerante, com capacidade de diluição de até 10 (dez) partes da bebida 

para cada parte do concentrado; 3. (Revogado); (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 147, de 2014) 4 - cervejas sem álcool; c) bebidas 

alcoólicas, exceto aquelas produzidas ou vendidas no atacado por: 

(Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito 1. 

micro e pequenas cervejarias; (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 

2016) Produção de efeito 2. micro e pequenas vinícolas; (Incluído pela Lei 

Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito 3. produtores de 

licores; (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de 

efeito 4. micro e pequenas destilarias; (Incluído pela Lei Complementar nº 

155, de 2016) Produção de efeito XI - que tenha por finalidade a prestação 

de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza 

técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão 

regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor, de 

corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de 

negócios; XI - (Revogado); (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, 

de 2014) (Produção de efeito) XII - que realize cessão ou locação de 

mão-de-obra; XIII - que realize atividade de consultoria; XIII - (Revogado); 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) (Produção de 

efeito) XIV - que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis. 

XV - que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando 

se referir a prestação de serviços tributados pelo ISS. XVI - com ausência 

de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal, municipal ou 

estadual, quando exigível. § 1º As vedações relativas a exercício de 

atividades previstas no caput deste artigo não se aplicam às pessoas 

jurídicas que se dediquem exclusivamente às atividades referidas nos §§ 

5o-B a 5o-E do art. 18 desta Lei Complementar, ou as exerçam em 

conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de vedação no 

caput deste artigo. §2o Também poderá optar pelo Simples Nacional a 

microempresa ou empresa de pequeno porte que se dedique à prestação 

de outros serviços que não tenham sido objeto de vedação expressa 

neste artigo, desde que não incorra em nenhuma das hipóteses de 

vedação previstas nesta Lei Complementar. § 3o (VETADO). § 4º Na 

hipótese do inciso XVI do caput, deverá ser observado, para o MEI, o 

disposto no art. 4o desta Lei Complementar. § 5o As empresas que 

exerçam as atividades previstas nos itens da alínea c do inciso X do caput 

deste artigo deverão obrigatoriamente ser registradas no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento e obedecerão também à 

regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto à produção e à 

comercialização de bebidas alcoólicas. (Incluído pela Lei Complementar nº 

155, de 2016).
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PÚBLICA ESTADUAL MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1007294-53/2018 

Autuação 22/03/2018 Última distribuição 22/03/2018 Valor da causa R$ 

1.000,00 IMPTE: A. C. S. MADEIRAS LTDA – EPP CNPJ nº 

01.383.539/0001-30 IMPDO: SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA DE 

ESTADO E FAZENDA DE MATO GROSSO E O ESTADO DE MATO 

GROSSO 792 Vistos, etc... Trata-se de Ação de Mandado de Segurança 

com Pedido de Liminar Initio Littis Et Inaudita Altera Parte, proposta em 

22/03/2018 via PJe (ID do documento: 13025137) por A. C. S. MADEIRAS 

LTDA – EPP – CNPJ nº 01.383.539/0001-30 , contra ato indigitado coator 

do Superintendente da Secretaria de Estado e o Estado de Mato Grosso, 

pretendendo liminarmente a concessão de ordem para determinar que seja 

efetuada a sua inclusão no regime do SIMPLES NACIONAL para o 

exercício do corrente ano. Aduz que era optante do simples nacional, mas 

que em 16/01/2018 foi notificado que havia sido excluída do referido 

regime, em razão de débitos pendentes junto ao Estado de Mato Grosso. 

Afirma que em 31/01/2018 efetuou o pagamento do débito que a impedia 

de optar pelo simples nacional, solicitando sua inclusão no regime mais 

uma vez, entretanto, relata que foi surpreendida por um indeferimento, em 

virtude de nova pendência, concernente a IPVA não pago. A Empresa 

Impetrante alega que a administração pública só inseriu a dívida em seus 

dados em 05/02/2018, ou seja, após o período estipulado para 

regularização da empresa, logo, seria impossível quitar o débito aludido, já 

que não tinha conhecimento do mesmo. Juntou os documentos de ID’s nºs 

12365319; 12365340; 1265357; 12365397; 12367490; 12367507; 

12367512; 12367544; 12367554; 12367627 e 12367640. Por despacho de 

ID nº 12375354, em 02/04/2018 foi determinado que a Empresa Impetrante 

informasse ao Juízo se o débito já foi inscrito em dívida ativa e que se 

notificasse a Autoridade Impetrada para apresentar informações. Na 

Petição de ID nº 12743789, em 16/04/2018 a Empresa Impetrante informa 

que o débito objeto da lide foi inscrito na Dívida Ativa através da CDA nº 

2018/64805, oportunidade em que reitera pela concessão da medida 

liminar pleiteada na exordial. A Autoridade Impetrada no ID. 12946973, em 

26/04/2018 apresentou suas informações, sustentando, em síntese, que a 

Empresa Impetrante tinha conhecimento do IPVA cobrado, por ter efetuado 

o parcelamento do referido imposto, além do que pugnou pela 

improcedência dos pedidos exarados na inicial. Os autos vieram à 

conclusão para este Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. Execução Fiscal 

nesta data, face a licença médica da DD. Juíza de Direito Titular do 

Gabinete 2, Dra. Adair Julieta da Silva. É o relatório. Decido. Primeiramente, 

cumpre consignar que a ação de mandado de segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Sabe-se também que a 

medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença 

final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, 

justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da 

causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de segurança visa 

resguardar "possível direito do Impetrante", para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pela não concessão da medida. Ou seja, para ser 

vitoriosa a sua impetração, é imperativo que estejam comprovados 

documentalmente os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão 

da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito 

menos, depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação dos 

fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Essa é a lição do Mestre 

Hely Lopes Meirelles[1]: “(...) Por outras palavras, o direito invocado, para 

ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma 

legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não 

estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda 

indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser 

defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e 

certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos 

para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última 

análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender 

de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de 

segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que 

não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma 

dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas 

oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério 

Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, 

advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Por outro lado, sabe-se que 

o SIMPLES NACIONAL surgiu com a Lei Complementar nº. 123/2006, 

prevendo uma alternativa para auxiliar as MICROEMPRESAS e as 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, tendo em vista a sobrecarga tributária 

que incide sobre as média e grandes empresas brasileiras. Evidentemente, 
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na referida lei está previsto além dos requisitos de ingresso novo sistema, 

as hipóteses de vedação de ingresso e de exclusão. Assim, no caso 

presente, como não se trata de exclusão e sim de vedação de ingresso, 

deve ser analisado se a Empresa Impetrante se encaixa em algum dos 

incisos do Art. 17, da LC nº 123/2006[2], que no seu inciso V estabelece, 

quanto ao ingresso no SISTEMA SIMPLES: “Art. 17. Não poderão recolher 

os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa 

ou a empresa de pequeno porte: ... V - que possua débito com o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, 

Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa; [...]”.

(negritei). Vê-se, portanto, que o referido inciso traz uma previsão de que 

a existência de dívida fiscal somente será vedação ao ingresso no 

SISTEMA SIMPLES se for exigível, e conforme demonstrado nos autos, o 

débito foi parcelado, o que, inclusive, comprova que a Empresa Impetrante 

tinha pleno conhecimento de sua inadimplência com a Fazenda Estadual há 

mais de ano. É sabido que o parcelamento é uma das causas de 

suspensão de exigibilidade, logo, seria indevido o seu impedimento ao 

ingresso ao SIMPLES NACIONAL. Entretanto, observo que o parcelamento 

do débito se deu no ano de 2017, mais especificamente em 24/04/2017, 

conforme consta nas informações da Autoridade Impetrada no ID nº 

12365397, demonstrando que tal débito é anterior ao ano corrente, 

incorrendo na ausência do requisito do periculum in mora. Além disso, 

para resolver a questão vindicada em sede mandamental, no caso 

presente há de se observar também dois dispositivos fundamentais, que 

são o Art. 155-A, § 3º, do Código Tributário Nacional e o Art. 7º, da Lei 

Estadual nº 10.026/2013, que dispõe que Fazenda Pública Estadual poderá 

considerar rescindido o Termo de Confissão e Parcelamento em caso de 

interrupção do pagamento por mais de 90 (noventa) dias, como ocorreu no 

caso presente, ex vi: “Art. 155-A. O parcelamento será concedido na 

forma e condição estabelecidas em lei específica. (Incluído pela Lcp nº 

104, de 2001) ... § 4o A inexistência da lei específica a que se refere o § 

3o deste artigo importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do 

ente da Federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, 

neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei 

federal específica. (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)” “Art. 7º Se ocorrer 

a interrupção do pagamento por mais de 90 (noventa dias), a contar da 

data do vencimento de qualquer parcela, a Fazenda Pública Estadual 

poderá considerar rescindido o Termo de Confissão e Parcelamento 

firmado com base nesta lei, independentemente de qualquer aviso ou 

notificação ao sujeito passivo.”. Assim, nesta fase de cognição sumária, 

evidencia-se no caso presente a ausência de dos pré-requisitos 

necessários para a concessão da liminar vindicada, qual seja, o pericullun 

in mora e o fumus boni iuris, sendo o indeferimento medida que se impõe. 

ISTO POSTO, por tais fundamentos e uma vez ausentes os requisitos 

autorizadores, INDEFIRO A LIMINAR mandamental vindicada, até ulterior 

deliberação judicial. INTIMEM-SE imediatamente as Partes (PJe e DJe). 

Após, DÊ-SE VISTAS ao Órgão Ministerial, para se manifestar como 

custus legis, no prazo de 10 (dez) dias. Findo o prazo, voltem os autos À 

CONCLUSÃO. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 19 de junho de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito em 

Substituição Legal [1] In Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros 

Editores, 1997, p. 34/35. [2]. Art. 17. Não poderão recolher os impostos e 

contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa 

de pequeno porte: I - que explore atividade de prestação cumulativa e 

contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção 

e riscos, administração de contas a pagar e a receber, gerenciamento de 

ativos (asset management), compras de direitos creditórios resultantes de 

vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring); II - que 

tenha sócio domiciliado no exterior; III - de cujo capital participe entidade da 

administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal; IV 

- (REVOGADO) V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou 

Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa; VI - que preste serviço 

de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros; VI - que 

preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, 

exceto quando na modalidade fluvial ou quando possuir características de 

transporte urbano ou metropolitano ou realizar-se sob fretamento contínuo 

em área metropolitana para o transporte de estudantes ou trabalhadores; 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) (Produção de 

efeito) VII - que seja geradora, transmissora, distribuidora ou 

comercializadora de energia elétrica; VIII - que exerça atividade de 

importação ou fabricação de automóveis e motocicletas; IX - que exerça 

atividade de importação de combustíveis; X - que exerça atividade de 

produção ou venda no atacado de: a) cigarros, cigarrilhas, charutos, 

filtros para cigarros, armas de fogo, munições e pólvoras, explosivos e 

detonantes; b) bebidas a seguir descritas: b) bebidas não alcoólicas a 

seguir descritas: (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) 

Produção de efeito 1 - alcoólicas; (Revogado pela Lei Complementar nº 

155, de 2016) (Vigência) 2 - refrigerantes, inclusive águas saborizadas 

gaseificadas; 3 - preparações compostas, não alcoólicas (extratos 

concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida 

refrigerante, com capacidade de diluição de até 10 (dez) partes da bebida 

para cada parte do concentrado; 3. (Revogado); (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 147, de 2014) 4 - cervejas sem álcool; c) bebidas 

alcoólicas, exceto aquelas produzidas ou vendidas no atacado por: 

(Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito 1. 

micro e pequenas cervejarias; (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 

2016) Produção de efeito 2. micro e pequenas vinícolas; (Incluído pela Lei 

Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito 3. produtores de 

licores; (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de 

efeito 4. micro e pequenas destilarias; (Incluído pela Lei Complementar nº 

155, de 2016) Produção de efeito XI - que tenha por finalidade a prestação 

de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza 

técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão 

regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor, de 

corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de 

negócios; XI - (Revogado); (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, 

de 2014) (Produção de efeito) XII - que realize cessão ou locação de 

mão-de-obra; XIII - que realize atividade de consultoria; XIII - (Revogado); 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) (Produção de 

efeito) XIV - que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis. 

XV - que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando 

se referir a prestação de serviços tributados pelo ISS. XVI - com ausência 

de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal, municipal ou 

estadual, quando exigível. § 1º As vedações relativas a exercício de 

atividades previstas no caput deste artigo não se aplicam às pessoas 

jurídicas que se dediquem exclusivamente às atividades referidas nos §§ 

5o-B a 5o-E do art. 18 desta Lei Complementar, ou as exerçam em 

conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de vedação no 

caput deste artigo. §2o Também poderá optar pelo Simples Nacional a 

microempresa ou empresa de pequeno porte que se dedique à prestação 

de outros serviços que não tenham sido objeto de vedação expressa 

neste artigo, desde que não incorra em nenhuma das hipóteses de 

vedação previstas nesta Lei Complementar. § 3o (VETADO). § 4º Na 

hipótese do inciso XVI do caput, deverá ser observado, para o MEI, o 

disposto no art. 4o desta Lei Complementar. § 5o As empresas que 

exerçam as atividades previstas nos itens da alínea c do inciso X do caput 

deste artigo deverão obrigatoriamente ser registradas no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento e obedecerão também à 

regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto à produção e à 

comercialização de bebidas alcoólicas. (Incluído pela Lei Complementar nº 

155, de 2016).

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34818 Nr: 1851-49.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALMIR DIAS PEREIRA, Cpf: 

79054064900, 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 
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seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/06/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de VALMIR DIAS PEREIRA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Credito não tributário - 

Ausência das Licenças para localização e para funcionamento, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1423263/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/06/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.933,12

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34376 Nr: 1561-34.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINEA COMERCIO DE PLANTAS E SERVIÇOS 

LTDA EPP, LUZIA RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LINEA COMERCIO DE PLANTAS E 

SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ: 11057057000143 e atualmente em local 

incerto e não sabido LUZIA RIBEIRO DOS SANTOS, Cpf: 98285920100, 

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: 26/05/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de LINEA COMERCIO DE PLANTAS E 

SERVIÇOS LTDA EPP e LUZIA RIBEIRO DOS SANTOS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Credito não tributário - Autos de 

Infração Código Sanitário e de Posturas, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1422565/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/05/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.092,22

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36386 Nr: 2964-38.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RASTRO IMOBILIARIA E CONST. LTDA

 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:

 Vistos.

 1. Recebo os embargos, se no prazo, suspendendo a execução em 

apenso.

 2. Após, intime-se a parte Embargada, na pessoa de seu procurador, 

para apresentar impugnação no prazo legal de 30 (trinta) dias, nos termos 

do art. 17 da Lei 6.830/80.

3. Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29108 Nr: 1050-70.2016.811.0082

 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: ADELMO JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE CADASTRO E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson William de Arruda - 

OAB:6369/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar, consistente na 

determinação para que o impetrado restitua o prazo para apresentação do 

recurso ao CONSEMA.A apreciação do pedido liminar foi postergada para 

após informações do impetrado (fl. 34).

À fl. 37 foi certificado o não pagamento do depósito de diligência.

Intimado para efetuar o pagamento (fl. 39), o patrono da impetrante, deixou 

transcorrer o prazo sem a comprovação do depósito (fl. 40).

É o necessário. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não tem mais 

interesse em prosseguir com o feito, pois deixou de dar andamento regular 

e eficaz ao processo, mesmo depois de ter sido intimada pessoalmente.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem 

as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, 

da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Transitada em julgado, dê-se baixa, e arquivem-se os autos.

P.I.C.

 Cuiabá, 18 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37136 Nr: 3378-36.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDU OTTONELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT, LEANDRO 

FACCHIN ROCHA - OAB:22166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente a fim de impugnar à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37368 Nr: 3526-47.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO APARECIDO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARGO 

THIMMIG - OAB:10.334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação anulatória proposta por SILVIO APARECIDO CAMPOS 

em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando a concessão da tutela de 

urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito, 

proveniente do auto de infração n. 000103. No mérito, pede a sua 

nulidade.

Aduze, em síntese, que foi autuado porque teria ocorrido ação de 

queimada em imóvel de sua propriedade.

No entanto, alega cerceamento de defesa, uma vez que em nenhum 

momento foi dado ciência da existência de processo administrativo, sendo 

que o AR enviado foi recebido por terceiros.

A inicial foi instruída com os documentos de fls. 10/20.

A apreciação da liminar foi postergada para após manifestação do 

requerido (fl. 27).

O Município de Cuiabá apresentou manifestação às fls. 28/33, sustentando 

a legalidade do ato, bem como da notificação por AR.

É o relato. DECIDO.

Os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência (medida 

liminar), devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência 

da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 
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processo (art. 300, do CPC/2015).

 Não obstante os argumentos despendidos pelo requerente, em análise 

sumária, própria dessa fase processual, não vislumbro, nos documentos 

que acompanham a inicial, a boa aparência do direito dos requerentes e a 

razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência.

Isso porque a correspondência foi encaminhada no endereço do 

requerente que consta no cadastro do órgão ambiental (fl. 10v), sendo 

perfeitamente válida a intimação ainda que recebida por terceiro.

Ademais, o requerente não nega que o endereço era de sua residência, 

mas apenas se insurge quanto ao fato da correspondência não ter sido 

recebida por ele.

Oportuno ressaltar que é responsabilidade do contribuinte manter 

atualizados seus dados cadastrais junto ao Fisco, de modo a possibilitar o 

correto envio de correspondência.

Por outro lado, verifica-se que o Processo Administrativo foi regularmente 

instaurado em desfavor do requerente.

Vê-se, ainda, que foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa ao 

requerente que, inclusive, apresentou defesa administrativa.

Oportuno ressaltar que os atos administrativos possuem a presunção 

(relativa, é verdade!) de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na 

veracidade. Nessa fase processual, não restou demonstrado pelos 

requerentes equivocada interpretação e/ou aplicação de norma jurídica 

pela Administração Pública que culminou na aplicação da multa que ora 

pretendem ver suspensa (legalidade), tampouco que os fatos alegados 

por ele – Administração Pública – não ocorreram (veracidade). Deflui, 

portanto, que o ato administrativo impugnado encontra-se, a princípio, 

acobertado do atributo da legitimidade, bem assim obedeceu os princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os 

quais informam toda e qualquer atuação administrativa.

 Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.

Cite-se o MUNICÍPIO DE CUIABÁ para, querendo, contestar a presente 

ação no prazo legal, em conformidade com os artigos 183, 238 e 335 do 

Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de tentativa de conciliação/mediação, eis que, 

a causa versa sobre direitos indisponíveis, que não admitem 

autocomposição (art. 334, §4º, II, CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 15 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29889 Nr: 1549-54.2016.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID ROBERTO MASSIGNAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Valentim Alvarez - 

OAB:14463-B/MT, Kalinka Maria Souto de Medeiros - OAB:10680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do Municipio 

de Cuiabá - OAB:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.Condeno 

o embargante/executado ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 1.195,88 (mil cento e noventa e 

cinco reais e oitenta e oito centavos), nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do 

CPC.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 1387 Nr: 301-49.1999.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ - MT, 

Câmara de Dirigentes Logistas de Cuiabá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A, Tânia Regina Ignotti Faiad, - OAB:5.931

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar as partes, da audiência de conciliação 

redesignada para o dia 13/11/2018, às 09:30h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29003 Nr: 991-82.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária dos Vinhedos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Faria - OAB:4318-B

 Vistos.

Considerando a notícia do exequente de que a parte executada quitou o 

débito exequendo (fl. 53), JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC.

CONDENO a parte executada nas custas processuais.

 Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

Desde já autorizo o levantamento de eventuais penhoras realizadas nos 

presentes autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35669 Nr: 2451-70.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS NETO, HILDEBRANDO JOSE PAIS 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEMERVAL 

RODRIGUES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dauto Barbosa Castro Passare 

- OAB:6199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes requerentes para, querendo, apresentar impugnação 

à contestação (fls. 599/628), no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38503 Nr: 483-68.2018.811.0082

 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: Maikol Carlos Grigoleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO MUNICIPAL DDE MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III c/c §1º, ambos do Código de 

Processo Civil.Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõe as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 

10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.Após, decorrido 

o prazo para interposição de recurso voluntário, arquive-se com todas as 

baixas.P.R.I.CCuiabá, 14 de junho de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36497 Nr: 3040-62.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SILVINO ALCIDES BORTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE- SEMA - 

SUPERINTENDENCIA DE NORMAS DO MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15.939/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação proposta por SILVINO ALCIDES BORTOLINI, qualificado 

nos autos, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a 

suspensão da exigibilidade do débito e, no mérito, pede a nulidade do 

processo administrativo n. 123079/2005 a partir da decisão administrativa 

proferida em 5-5-2016, bem como seja reconhecida a ilegalidade do auto 

de infração n. 44418.

A liminar foi deferida às fls. 225/226.

O requerido interpôs recurso de agravo de instrumento que suspendeu a 

liminar, uma vez que não houve depósito integral da dívida (fl. 248/249).

O autor, por sua vez, requereu às fls. 296/297 a juntada do comprovante 

de depósito complementar.

Considerando que o autor realizou o depósito integral do valor cobrado 

pelo requerido, conforme comprovante de fl. 297, expeça-se ofício ao 

relator do Agravo de Instrumento n. 1013874-62.2017.8.11.0000, 

informando a realização do depósito, com cópia da petição e comprovante 

de fls. 296/297.

Após, intime-se a parte autora para impugnar a contestação no prazo 

legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 15 de março de 2018.

 Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35552 Nr: 2397-07.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE KIYOMI ODASHIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORSATO BRAZ - 

OAB:21.488/A/MT, Manoel Antônio de Rezende Davi - OAB:6.078, 

Xavier Leonidas Dallagnol - OAB:9.786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 "Pelo exposto, DEFIRO o pedido de liminar almejada pela requerente, por 

conseguinte, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da multa 

decorrente do Auto de Infração n. 104026, lavrado em 30-4-2010, bem 

assim a baixa de eventuais protestos realizados em decorrência de seu 

eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem 

judicial.Cite-se o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo legal. Atente-se que a citação deverá ser 

efetivada por mandado (art. 222, “c”, do CPC).Deixo de designar audiência 

de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4º, inciso 

II, do CPC-2015.Por fim, cumpra-se o determinado à fl. 324, retificando a 

capa dos autos fazendo constar o ESTADO DE MATO GROSSO com 

requerido.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá, 28 de novembro 

de 2017.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito"

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 384258 Nr: 26254-13.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MARTINS VIDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON RUAS DO NASCIMENTO 

- OAB:18869/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOILSON RUAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18869

 Vistos.

Intime-se a defesa, via DJE, para, no prazo de 03 (três) dias, 

manifestar-se quanto ao pedido do Ministério Público (fls. 55/56) para 

submissão do reedcucando ao exame criminológico.

 Com a manifestação ou decorrido “in albis” o prazo, certifique-se e 

façam-me os autos imediatamente conclusos para ulteriores deliberações.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 150234 Nr: 16597-23.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Gabryelle Alves - 

OAB:20878/0

 “Vistos, etc...

Declaro encerrada a audiência de justificação.

Cumpra-se a decisão de fls. 542 no tocante a elaboração de novo cálculo 

de liquidação da pena. Após, abra-se vista as partes para manifestação.

A fim de preservar a integridade física do reeducando, determino que o 

mesmo seja conduzido diretamente para a cela onde desconta sua pena 

na unidade prisional, sem passar pelo chamado “retorno”.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 508238 Nr: 1039-93.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO SILVA RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Henrique Nogueira 

Franco - OAB:62.324/PR, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 Vistos etc,

Ante a inclusão definitiva do recuperando no Sistema Penitenciário Federal 

até a data de 09/02/2019, dê ciência às partes e à SEJUDH.

Após, aguarde-se o prazo mencionado.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 458066 Nr: 35361-13.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON OSSUNA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10216/MT

 Vistos, etc...

Trata-se de processo executivo de pena em nome do reeducando 

Everson Ossuna de Souza.

No petitório de fls. 109/110, a Defesa pugna pela realização da 

identificação criminal do reeducando, sob o argumento de o reeducando 

não praticou o crime pelo qual encontra-se cumprindo pena.

A Defesa pugna ainda pela designação de audiência, com a finalidade de 

proceder a acareação do reeducando com a pessoa de Brendon Kaike 

Vieira Dutra, que, supostamente, é o verdadeiro autor do crime versado na 

guia de execução penal que compõe o presente executivo de pena.

O Ministério Público, às fls. 111/112 – a numerar, manifestou-se 

contrariamente ao pleito da Defesa, requerendo o integral cumprimento da 

decisão de fl. 107.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a Defesa do reeducando pretende 

demonstrar, em sede de execução penal, que o verdadeiro autor do delito 

versado na ação penal n. 0042031-50.2015.8.16.0014 é a pessoa de 

Brendon Kaike Vieira Dutra.

O sobredito crime foi cometido no dia 26/06/2015, sendo que o juízo da 3ª 

Vara Criminal de Londrina julgou procedente a denúncia oferecida contra o 

reeducando Everson Ossuna de Souza, pela prática do delito capitulado 

no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, por quatro vezes, em 
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concurso formal.

Após a dosimetria, a pena foi fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses 

de reclusão, bem como pagamento de 12 (doze) dias-multa.

A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em 

16/11/2015.

Em virtude do trânsito em julgado, a sentença penal condenatória torna-se 

coisa julgada, sendo infactível a desconstituição da coisa julgada em sede 

de execução penal, subsistindo, ao reeducando a possibilidade de 

ajuizamento de revisão criminal perante o e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Nas lições de Guilherme de Souza Nucci, a revisão criminal “é uma ação 

penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos 

tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, 

quando ocorreu erro judiciário” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de 

processo penal comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 1.356).

O artigo 621 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses de 

admissão da revisão criminal, quais sejam: quando a sentença 

condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidências 

dos autos (inciso I); quando a evidências dos autos (inciso I); quando a 

sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou 

documentos comprovadamente falsos (inciso II); quando, após a 

sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou 

de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena 

(inciso III).

Quanto ao prazo para ajuizamento, pode ser a qualquer tempo a partir do 

trânsito em julgado da sentença condenatória, podendo ser antes ou 

depois da extinção da pena (CPP, artigo 622).

Sendo assim, considerando que a Defesa sustenta o argumento de que a 

pessoa de Brendon Kaike Vieira Dutra é o verdadeiro autor do crime de 

roubo, caberá ao Tribunal competente, em sede de julgamento da revisão 

criminal, reconhecer a inocência do reeducando Everson Ossuna de 

Souza, cabendo a este juízo apenas dar cumprimento à sentença 

condenatória.

Diante disso, indefiro o pedido de remoção do reeducando Brendon Kaike 

Vieira para a Comarca de Londrina (fls. 99/101), bem como o pedido de 

designação de audiência destinada à realização de acareação (fls. 

109/110).

Por outro lado, determino a reiteração do Ofício n. 4946/2017/YAS (fl. 93), 

consignando o prazo de 05 (cinco) dias para a resposta.

Cumpra-se ainda com a expedição de ofício à 3ª Vara Criminal de 

Londrina/PR, nos termos da decisão de fls. 89/89V.

Na oportunidade, informe ao juízo da 3ª Vara Criminal de Londrina/PR que 

encontra-se pendente a realização da identificação criminal e 

confrontação papiloscópica de Everson Ossuna de Souza e Brendon 

Kaike Vieira.

Intime-se o reeducando, por intermédio de seu advogado, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente comprovante de endereço e de 

exercício de atividade lícita.

Elabore-se novo cálculo de liquidação da pena.

Após, abra-se vista às partes para manifestação.

Por fim, façam-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 322348 Nr: 1426-21.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO CLARO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETHINA PAULA DE OLIVEIRA 

AZEVEDO - OAB:7426

 Certifico, nesta data, que, em observação e atendendo à determinação da 

Corregedoria Geral de Justiça no Termo de Correição Nº 265/2016, na 

forma que preconiza artigo 431 da CNGC: "O Gestor Judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 03 dias, sob pena de perder o direito à vista fora de Cartório, 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa" intimo o advogado BETHINA PAULA DE OLIVEIRA 

AZEVEDO, OAB N. 7426/MT, para devolução, no prazo de 03 dias, dos 

autos acima descritos, com carga desde a data de 22/03/2018, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 145560 Nr: 12599-47.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1.822 A

 Dessa forma, a pretensão do reeducando mostra-se incompatível com as 

características do regime de semiliberdade, pois, possibilitaria que o 

reeducando usufruísse dos benefícios de um regime ainda mais brando, 

qual seja, o regime aberto, sem ostentar os requisitos necessários para 

tal.Razão disso, indefiro o petitório de fl. 1.659.No mais, aguarde-se o 

cumprimento da pena privativa de liberdade, no regime semiaberto, até o 

implemento do requisito objetivo para progressão regimental.Ciência ao 

Ministério Público e à Defesa.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 504531 Nr: 43549-58.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON CESAR DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Advogado- acerca da decisâo- Audiência designada dia 

17/07/2018.ás 14:00hrs.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 88425 Nr: 8398-17.2006.811.0042

 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): JÚNIOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Advogao- Audência de Justificaçâo para o dia 17/07/2018.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 491705 Nr: 31112-82.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU SANTOS DE ARAÚJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:4654/MT, JOSE ADAIR TESTA - OAB:13210

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DRA. ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA. OAB/MT: 4654

DR. JOSE ADAIR TESTA. OAB/MT: 13.210

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 12/08/08, às fls. 

222/227, nos autos acima mencionados, na qual o réu TADEU SANTOS DE 

ARAÚJO foi condenado nas sanções do artigo 157, parágrafo 2º, inciso I, 

II, V, C/C Art. 70 do CP, à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 

(vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 17 (Dezessete) dias-multa, 

regime semiaberto, nos termos do art. 33 parágrafo 3º do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 438433 Nr: 14910-64.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR DIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FASE 403 CPP

Prazo:05

Intimando:DR. VALTER EVANGELISTA DE JESUS. OAB/MT: 17.513

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 às testemunhas do item. Cumpra-se o disposto no item 8, 

com relação a apresentação de memoriais escritos, com base no art. 403 

§ 3º do CPP, sucessivamente, no prazo de 05 dias.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 114041 Nr: 940-75.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO VIVIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:9231

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. DIEGO GUTIERREZ DE MELO. OPAB/MT: 9.231-A

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

16/07/2018, ÀS 14:50 HORAS, a fim de articipar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:CERTIFICO E DOU FÉ QUE, a audiência de instrução e 

julgamento designada para esta data nos presentes autos restou 

prejudicada em razão da MM.ª Juíza de Direito, Dra. Marcemila Mello Reis 

Penner, encontrar-se em usufruto de folgas compensatórias e MM.ª Juíza 

Substituta estar realizando somente audiências em processo com réus 

presos, razão pela qual foi determinado a redesignação de uma nova data, 

ou seja, DIA 16/07/2018, ÀS 14:50 HS.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 84093 Nr: 4903-62.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DA CUNHA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DRA. NADIELLY GARDIN FEITOSA. OAB/MT: 13.940

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

16/07/2018, ÀS 15:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. Acolho, na integra, a cota ministerial de 

folhas 143. Por conseguinte, DESIGNO a continuação da audiência de 

instrução para o dia 16/07/2018 às 15h00min., oportunidade que será 

interrogado o réu. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 362954 Nr: 2228-48.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DE JESUS VERISSIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:4266/RO, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15304/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. LAURO GONÇALO DA COSTA. OAB/MT: 15304

DRA. FLÁVIA CONCEIÇÃO DA SILVA STABILITO ALBUÊS. OAB/RO: 4266

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

16/07/2018, ÀS 14:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:CERTIFICO E DOU FÉ QUE, a audiência de instrução e 

julgamento designada para esta data nos presentes autos restou 

prejudicada em razão da MM.ª Juíza de Direito, Dra. Marcemila Mello Reis 

Penner, encontrar-se em usufruto de folgas compensatórias e MM.ª Juíza 

Substituta estar realizando somente audiências em processo com réus 

presos, razão pela qual foi determinado a redesignação de uma nova data, 

ou seja, DIA 16/07/2018, ÀS 14:00 HS.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 313393 Nr: 11893-93.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY MEDEIROS - 

OAB:4498/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. RUY MEDEIROS. OAB/MT: 4498

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

16/07/2018, ÀS 13:45 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:CERTIFICO E DOU FÉ QUE, a audiência de instrução e 

julgamento designada para esta data nos presentes autos restou 

prejudicada em razão da MM.ª Juíza de Direito, Dra. Marcemila Mello Reis 

Penner, encontrar-se em usufruto de folgas compensatórias e MM.ª Juíza 

Substituta estar realizando somente audiências em processo com réus 

presos, razão pela qual foi determinado a redesignação de uma nova data, 

ou seja, DIA 16/07/2018, ÀS 13:45 HS.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 313393 Nr: 11893-93.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY MEDEIROS - 

OAB:4498/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. RUY MEDEIROS. OAB/MT: 4498

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

16/07/2018, ÀS 13:45 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:CERTIFICO E DOU FÉ QUE, a audiência de instrução e 

julgamento designada para esta data nos presentes autos restou 

prejudicada em razão da MM.ª Juíza de Direito, Dra. Marcemila Mello Reis 

Penner, encontrar-se em usufruto de folgas compensatórias e MM.ª Juíza 

Substituta estar realizando somente audiências em processo com réus 

presos, razão pela qual foi determinado a redesignação de uma nova data, 

ou seja, DIA 16/07/2018, ÀS 13:45 HS.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 432792 Nr: 25451-98.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MEZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DRA. SUELLEN PEREIRA LEITE MORAIS. OAB/MT: 1516-9

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

12/07/2018 ÀS 15:45 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc. RECEBO A DENÚNCIA de fls. 05/07, e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12/07/2018 às 

15:45 horas quando então serão ouvidas seis testemunhas arroladas na 

denuncia, três testemunhas arroladas pela defesa e realizado o 

interrogatório da acusada. 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.: 513090 Nr: 5744-37.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON DA SILVA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004, JUARI REGIS JUNIOR - OAB:10.435, NATÁLIA RAMOS 

BEZERRA REGIS - OAB:12.048

 Vistos.

Em análise à resposta à acusação apresentada em favor do acusado 

CLEVERSON DA SILVA BRANDÃO às fls. 60/74, constato que os 

elementos apresentados não são suficientes para afastar ou 

descaracterizar, in limine, o delito imputado na denúncia.

 Outrossim, a exordial descreve, satisfatoriamente, conduta que, em tese, 

caracteriza crime tipificado na lei penal, e está lastreada em documentos e 

outros elementos de convicção encartados nos autos do inquérito policial, 

demonstrada a materialidade e indícios suficientes da autoria.

 Ademais, inexistem causas manifestas de excludente da ilicitude do fato e 

da culpabilidade, tampouco causa extintiva da punibilidade, nos termos do 

artigo 397 do Código de Processo Penal, além do fato da defesa 

apresentar questões de mérito, as quais serão apreciadas no decorrer da 

instrução processual, pelo que REJEITO as preliminares arguidas e 

determino o prosseguimento do feito.

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.

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.

Às providências.

Cuiabá - MT, 18 de junho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 512300 Nr: 4977-96.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE RODRIGO REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:

 PROCESSO N° 4977-96.2018.811.0042 (Código: 512300)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉU(S): ALEXANDRE RODRIGO REIS

 Vistos etc.

Oficie-se o juízo deprecado requisitando a devolução do Mandado de 

Citação expedido em 11.05.2018, para o acusado ALEXANDRE RODRIGO 

REIS, conforme fl. 80.

Caso a citação seja negativa, encaminhe-se os autos ao Ministério Público 

para manifestação.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 387825 Nr: 1906-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:

 PROCESSO Nº 1906-91.2015.811.0042 (Código: 387825)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 ACUSADO: CLAUDINEI MENDES DE SOUZA

 Vistos etc.

Considerando as juntadas das Cartas Precatórias de fls. 112-v (Edvan e 

André), 123 (Claudinei) e 126/127 (Alessandra), referente à negativa de 

intimação do acusado CLAUDINEI MENDES DE SOUZA, bem como em 

relação às testemunhas de defesa também não localizadas, determino as 

seguintes providências:

 I - Intimem-se a defesa do acusado para que manifeste-se no prazo de 10 

(dez) dias, em relação as testemunhas de defesa não localizadas, sob 

pena de preclusão.

II – Após, conceda-se vistas dos autos ao Parquet para manifestação em 

relação a não localização do acusado CLAUDINEI, conforme informações 

contidas na certidão de fl. 123.

Por fim, com todas as manifestações ou extrapolado o prazo, retornem-me 

os autos conclusos.

Após, com a manifestação retornem-me conclusos.

Às providências.

Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 374698 Nr: 15937-53.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA AUXILIADORA CONSTANTINO DE 

SOUZA, MAYARA DE OLIVEIRA FLORENCIO, MARIA JOSÉ EUGÊNIO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON DA SILVA - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º: 15937-53.2014.811.0042 (CÓDIGO: 374698)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: RITA AUXILIADORA CONSTANTINO DE SOUZA

MAYARA FLORENCIO DA SILVA

MARIA JOSÉ EUGÊNIO DE OLIVEIRA

Vistos etc.

Em que pese a certidão de fl. 328, não há carro apreendido nestes autos, 

conforme Alvará de Autorização de fl. 161.

Contudo, constata-se que há fiança arbitrada nos autos, conforme 

comprovantes de depósitos de fls. 95/100.

 A CNGC dispõe em seu Capítulo VII, Seção 19, art. 1.471, que:

Art. 1.471. Em caso de sentença condenatória, absolutória ou de extinção 

da punibilidade, se não constar expressamente da sentença a destinação 

da fiança, a Secretaria deve fazer conclusão dos autos com certidão 

específica para tomada das providências necessárias pelo Juiz, no 

sentido de ser estipulada a destinação da fiança, evitando-se que tais 

importâncias fiquem perpetuamente depositadas à disposição do Juízo.

 § 1º O valor da fiança será integralmente restituído ao réu ou a seus 

sucessores no caso de absolvição ou extinção da punibilidade por 

qualquer motivo, salvo nas hipóteses em que seja imposta uma destinação 

específica à fiança como condição de suspensão condicional do processo 

ou transação penal.

 Em razão da sentença condenatória de fls. 239/245, DECLARO O 

PERDIMENTO DE FIANÇA depositada nos autos, com a reversão ao juízo 

da 2ª Vara Criminal, para posterior destinação, na forma da Resolução n.º 

154/2012 do CNJ.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 18 de junho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 518290 Nr: 10471-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MATHEUS FREITAS MARQUES, 

THIAGO WILLIAN FREITAS QUEIROZ, BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA, 

THALYA MARTINS DA SILVA, THAINA ANGELICA FEITOSA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

JUNIOR - OAB:13822/0, EDUARDO FERNANDES FIDELIS - OAB:20.681

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 10471-39.2018.811.0042 (CÓDIGO: 518290)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: GUSTAVO MATHEUS FREITAS MARQUES

THIAGO WILLIAN FREITAS QUEIROZ

BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA

THAINA ANGELICA FEITOSA DE CAMPOS

THAYLA MARTINS DA SILVA

 Vistos.

Junte-se aos autos cópia das informações prestadas nos autos dos HC n. 

1005418-89.2018.8.11.0000 e 1005420-59.2018.8.11.0000.

Oficie-se a Central de Mandados para que proceda e devolução do 

Mandado de Citação expedido em 10.05.2018 em face da acusada 

THAINA ANGELICA FEITOSA DE CAMPOS (fl. 287).

Intime-se o Dr. Humberto Morais Gomes – OAB 22.449, responsável pela 

defesa do acusado BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA, para que 

regularize a representação processual, juntando aos autos a devida 

procuração no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestar-se 

do Pedido de Restituição juntado às fls. 267/269, bem como acerca das 

Respostas à Acusação juntadas às fls. 313/316, 375/379 e 410/412.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de junho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 522097 Nr: 14071-68.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILEIDE DIAS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT

 PROCESSO N.º 14071-68.2018.811.0042 (CÓDIGO: 522097) 

AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICORÉU: ROSILEIDE DIAS XAVIERVistos etc.I - 

Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do 

mesmo Codex.II - Cite-se a acusada para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder à acusação.Colacione no mandado a advertência de que a 

denunciada, em sua resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o 

que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP). 

Havendo nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências 

para a localização do endereço residencial e/ou comercial da ré. – artigo 

1.373, § 1°, da CNGC.III - Certificada a necessidade de nomeação de 

defensor público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca 

para exercer a defesa da acusada, devendo para tanto, com fulcro no art. 

396-A, § 2º, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar resposta.IV – Havendo pedido de restituição, por ato 

ordinatório, ouça o Ministério Público acerca da necessidade de 

manutenção da apreensão, antes de encaminhar os autos conclusos ao 

gabinete. Observe-se que os documentos pessoais devem ser restituídos 

à parte independente de ordem, consoante artigo 1.472, § 2º.VII – 

Conforme requerimento ministerial (fl. 06) determino o ARQUIVAMENTO 

PARCIAL do Inquérito Policial em face do indiciado PEDRO PORFÍRIO 

SOBRINHO JUNIOR, uma vez que não há nos autos elementos 

contundentes de autoria e materialidade para que tenham concorrido ou 

praticado os delitos.Às providências.Cuiabá - MT, 18 de junho de 

2018LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 310350 Nr: 8283-20.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20.370, TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - OAB:23.396

 Cód. 310350

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 
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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, 18 de junho de 2018

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 341668 Nr: 1495-19.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO FERREIRA COSTA, PAULO 

RICARDO LEITE DOS SANTOS, JOSE DE RIBAMAR DA CONCEIÇÃO SILVA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6990/MT, GIULIANO MARTINS MEDEIROS - OAB:, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:

 Vistos,

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Concedo vista dos autos ao MP no prazo de 03 (três) dias para 

manifestar-se acercada testemunha Bruna e quanto a ausência dos réus.

III – Após, conclusos.

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

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público (Paulo e José)

PAULO FABRINNY MEDEIROS

Advogado de defesa (Luiz Fernando)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 314635 Nr: 13487-45.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ROSA DE FRANÇA, DIOGLESAN VIEIRA 

DA SILVA, JUNIOR ARRUDA FRANÇA ou JUNIOR FRANÇA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906, Alline Lopes de Jesus - OAB:21413/O, FERNANDA 

FERNANDES DE SOUZA - OAB:21595/O, MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:

 PROCESSO CRIME N°: 13487-45.2018.811.0042 (Código: 314635)

Vistos etc.

Concernente aos demais objetos, não destinados, encaminhados a este 

Juízo conforme certidão de fl. 180, DECLARO o perdimento de quaisquer 

bens 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.

Às providências.

Cuiabá-MT, 18 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.: 492921 Nr: 32274-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAAO DE SOUSA HUNGRIA, LUAN 

ERALDO DOS SANTOS, LUCAS JUNIOR BONIFACIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CAMARGO 

FIGUEIREDO - OAB:24.415

 Intimar a defesa do réu LUAN ERALDO DOS SANTOS para, no prazo 

legal, apresentar as Razões do Recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 139078 Nr: 6266-79.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLEY HERNANDES DO CARMO, 

WANDERSON PINHEIRO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, SEBASTIÃO VIEIRA GUIMARÃES - OAB:

 Cód. 139078

Vistos etc.

Considerando que o réu Welley Hernandes do Carmo não foi intimado 

pessoalmente da sentença de fls.318/324, intime-se o réu por Edital.

Após, cumpra-se decisão de fl. 381.

Cuiabá - MT, 18 de junho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 420250 Nr: 25666-69.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIZ DE ARRUDA JUNIOR, JOSENIL 

DE ARRUDA CAMPOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SOUZA BONFIM - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 25666-69.2015.811.0042 (CÓDIGO: 420250)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: GERSON LUIZ DE ARRUDA JUNIOR

JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JUNIOR

Vistos etc.

Sentença condenatória prolatada às fls. 194/197.

 O acusado JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JUNIOR foi intimado da 

sentença condenatória em 11.01.2018, conforme certidão de fl. 202 e 

manifestou não ter interesse em recorrer da sentença.

 O acusado GERSON LUIZ DE ARRUDA JUNIOR foi intimado por edital e 

não manifestou o desejo de recorrer, transcorrendo em branco o prazo 

para recorrer, conforme certidão de fl. 219.

Contudo a defesa do acusado GERSON LUIZ DE ARRUDA JUNIOR interpôs 

recurso de apelação com as devidas razões em 09.02.2018, conforme fls. 

214/215.

O recurso interposto pelo réu é tempestivo conforme certidão de fl. 216.

Sendo assim, RECEBO a Apelação interposta pelo réu GERSON LUIZ DE 

ARRUDA JUNIOR, em efeito devolutivo.

Encaminhe-se os autos ao Ministério Público para apresentar as devidas 

contrarrazões.

 Quanto ao réu JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JUNIOR cumpra-se a 

sentença prolatada nos autos às fls. 194/197.

Após, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, observando a Sra. Gestora as formalidades 

legais, do artigo 601, § 1º, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de junho 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 514722 Nr: 7223-65.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

IAELSON NUNES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL CARVALHO DE SOUZA, VALDINEI 

DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELIZAINE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:25.553, EDIVAN FREITAS VIEIRA - OAB:11.192

 Vistos,

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Quanto ao pedido de liberdade, o indefiro, pois o feito trata-se de 

processo com inúmeras testemunhas e mais de um réu, o que de fato 

ocasiona um pouco mais de demora na conclusão da instrução. 

Considero, ainda, que embora haja condenação, ao que parece a pena 

não será maior que 8 anos conforme afiança a acusação, pois os roubos, 

ao que tudo indica, não são em concurso material, não obstante isso será 

averiguado mais adiante, entretanto, há considerável gravidade na prática 

dos crimes e o sistema de justiça deve sacar da sociedade indivíduos que 

atentam desmedidamente e violentamente contra as pessoas e contra 

seus patrimônios. Considero, ainda, como fundamento para o 

indeferimento que a defesa também postula por produção de mais provas, 

bem como a data para a próxima solenidade está próxima.

III – Designo o dia 17.07.2018 às 15 horas para a audiência de 

continuação, devendo a secretaria se atentar para as indicações 

ministeriais.

IV – Por ora, defiro o pedido de requisição dos depoimentos formulados 

pelo MP, embora este tenha poder requisitório e possa por conta própria 

juntar a prova que pretende produzir.

V – 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 (Valdinei)

DELIZAINE OLIVEIRA DA CRUZ

Advogada de defesa (Ezequiel)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 385626 Nr: 20925-25.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLAY LEITE DE MELO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º20925-25.2011.811.0042 (CÓDIGO: 385626)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: KLAY LEITE DE MELO E SILVA

 Vistos.

 Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado não 

contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão por que desnecessária a oitiva 

da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

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.

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.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 18 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.: 142875 Nr: 10056-71.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BENEDITO VIANA, EDVALDO 

DURAES FERREIRA, FERNANDO DOS SANTOS RAMOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - OAB:, 

SEBASTIÃO MOURA DA SILVA - OAB:2863

 Intimo o advogado ISAQUE ROCHA NUNES para no prazo de 24 horas 

proceder a devolução dos autos, sob pena de busca e apreensão.(2º 

VEZ QUE SE INTIMA)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 313286 Nr: 11821-09.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 Intimo o advogado CARLOS ODORICO para no prazo de 24 horas 

proceder a devolução dos autos, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 449176 Nr: 26151-35.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CLÁUDIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10274/MT

 Intimo o advogado EDNO DE FRANÇA BERRETO para no prazo de 24 

horas proceder a devolução dos autos, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 80580 Nr: 1594-33.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON PEREIRA DE SOUZA, GILMAR DO 

NASCIMENTO, LAZARO FERREIRA DE SOUZA, JOÃO APARECIDO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA MACHADO RIBEIRO - 

OAB:, PAULO VICTOR ARAUJO DE AMORIM - OAB:

 Intimo o advogado PAULO VICTOR ARAUJO AMORIM para no prazo de 24 

horas proceder a devolução dos autos, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 374603 Nr: 15837-98.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10609/MT

 PROCESSO Nº 15837-98.2014.811.0042 Cód. 374603

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: MARCO AURÉLIO DA SILVA

Vistos etc.

Do exame dos autos, verifica-se que resta pendente o interrogatório do 

acusado MARCO AURÉLIO DA SILVA.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

17.07.2018 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 o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 19 de junho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 415306 Nr: 20356-82.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 20356-82.2015.811.0042 (CÓDIGO: 415306)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): PAULO DA SILVA MAGALHÃES

 Vistos etc.

Tendo em vista que os autos encontram-se com a instrução encerrada, 

portanto na fase 402, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para 

manifestação, pois por um equivoco apresentou resposta à acusação.

Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 19 de junho de 2018.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 309238 Nr: 6465-33.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO CIZILIO DE SOUZA, FABIANO CIZILIO 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIANO CIZILIO DE SOUZA, Cpf: 

00975715127, Rg: 15220117, Filiação: Renato Cizilio de Souza e Neuza 

Cebalho Gonçalves, data de nascimento: 25/04/1984, brasileiro(a), natural 

de Cáceres-MT e atualmente em local incerto e não sabido FABIANO 

CIZILIO DE SOUZA, Rg: 1522014, Filiação: Renato Cizilio de Souza e Neuza 

Cebalho Gonçalves de Souza, data de nascimento: 08/08/1985, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "(...) No dia 30 de março de 2009, por volta das 09:00h, 

os denuncidos JULIANO CIZILIO DE SOUZA e FABIANO CIZILIO DE 

SOUZA, de maneira voluntária e consciente, em unidade de desígnios, 

adquiriram, receberam e ocultaram, em proveito próprio, um colete balístico 

com inscrições da "Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso", 

pertencente ao Estado do Mato Grosso, que sabiam ser produto de crime. 

Os denunciados foram detidos durante a operação "BRABOI", realizada 

pela Polícia Nacional Boliviana, na cidade de San Mathias/BO, em virtude 

de terem sido encontrados durante busca realizada em sua residência 

grande quantidade de armas de fogo, munições, dinheiro em espécie e um 

colete balístico pertencente à Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato 

Grosso. Em razão disso, fora instaurado o presente procedimento 

investigatório para apurar o crime de receptação do referido colete 

balístico, bem de propriedade do Estado de Mato Grosso, tendo em vista 

que os demais delitos estão sendo apurados pelas autoridades bolivianas. 

Às fls. 30, consta a informação fornecida pela Gerência de Armas, 

Explosivos e Munições da Polícia Civil, esclarecendo que o colete 

apreendido deveria estar acautelado em alguma das unidades da Diretoria 

de Atividades Especiais do órgão e que o fato foi comunicado à 

Corregedoria Geral para a devida apuração. A materialidade delitiva restou 

devidamente comprovada pelo auto de apreensão de fl. 20, pela 

informação de fl. 30, bem como pelos depoimentos carreados aos autos 

(fls. 047/10). Existem indícios suficientes de autoria do delito para o 

oferecimento da denúncia, uma vez que os denunciados foram presos em 

flagrante no pais vizinho, a Bolívia, ocultando o produto do crime, além do 

que denunciados tinham pleno conhecimento da origem ilícita do produto 

em questão. De outra banda, a competência da Justiça Federal Brasileira 

está firmada, pois se trata de crime ocorrido no estrangeira contra 

patrimônio público nacional, incidindo a hipótese de extraterritorialidade, 

contida no art. 7º, inc. I, "b" do Código Penal, Para ilustrar, cola-se o 

seguinte julgado: MOEDA FALSA - CRIME OCORRIDO NO ESTRANGEIRO - 

EXTRATERRITORIALIDADE - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. 

Embora em tese cometido no estrangeiro, o crime de falsificação de moeda 

brasileira, sob a ótica dos interesses nacionais, ofende a fé pública da 

União, impondo a extraterritorialidade da lei penal brasileira, presentes as 

hipóteses do artigo 7º, inciso I, "a" e § 2º, do Código Penal (ACR 

9704287780, MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, TRF4 - SEGUNDA TURMA, 

30/05/2001). Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL oferece 

denúncia em desfavor de JULIANO CIZILIO DE SOUZA e FABIANO CIZILIO 

DE SOUZA, como incursos nas penas do artigo 180, § 6º c/c artigo 7º, I, 

"b" do Código Penal, (...)."

Despacho: DESPACHOVistos etc.Tendo em vista inexistência de 

informação quanto ao paradeiro do(a)(s) denunciado(a)(s), DETERMINO 

que seja oficiado à Superintendência do Sistema Prisional para que 

informe se o(a)(s) acusado(a)(s) esta(ão) preso(a)(s) em alguma das 

unidades do estado, conforme determina o art. 1.376, §1º da CNGC 

.Sendo constatado que se encontra preso(a)(s) em alguma das unidades 

prisionais do estado, expeça-se mandado de citação, devendo o Oficial de 

Justiça, por ocasião do cumprimento da citação, observar o que determina 

o Provimento n.º 30/2008-CGJ, indagando ao(a)(s) acusado(a)(s) se 

ele(a)(s) pretende(m) constituir advogado (indicando NOME COMPLETO, 

bem como telefone e endereço, estes se possível) ou deseja que lhe seja 

nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, caso 

em que deverá mencionar as razões pelas quais não tem a intenção de 

contratar defensor, devendo tudo ser certificado.Saliento que, existindo 

patrono constituído, o(a)(s) denunciado(a)(s) deverá(ão) informar ao 

menos o nome completo do causídico, o número da inscrição na OAB, bem 

como o seu telefone. Advirta(m)-se que não sendo prestada as 

informações mínimas capazes de identificar o advogado indicado, 

inviabilizando o conhecimento de sua pessoa e, consequentemente, a sua 

intimação(ões) pelo juízo, lhe será automaticamente nomeado defensor 

público para proceder a(s) sua(s) defesa(s), devendo essa advertência 

constar no mandado e ser devidamente certificada pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no que diz respeito ao seu cumprimento.Caso o Oficial de Justiça 

verifique que o(a)(s) acusado(a)(s) está(ão) se esquivando/ocultando de 

receber a citação, deverá proceder nos termos do artigo 362 e 362§1º do 

CPP. (destacar no mandado de citação).Não apresentada resposta no 

prazo legal, ou certificada à necessidade de nomeação de defensor 

público, desde já nomeio a Defensoria Pública desta Comarca para 
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exercer a defesa do(a)(s) acusado(a)(s), devendo para tanto, com fulcro 

no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar resposta(s).Por outro lado, sendo constatado que o(a)(s) 

réu(s) não se encontra(m) encarcerado(a)(s), desde já DETERMINO A 

CITAÇÃO VIA EDITALÍCIA, pelo prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

determina o art. 361 do Código de Processo Penal-CPP, para que o(a)(s) 

d e n u n c i a d o ( a ) ( s )  t o m e ( m )  c o n h e c i m e n t o  d o  p r e s e n t e 

processo.Consigne-se no edital que, na resposta à acusação, o(a)(s) 

acusado(a)(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse a(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A).Se 

apresentada a defesa, tornem os autos imediatamente conclusos para 

análise das circunstâncias do art. 397 do CPP e, se for o caso, para 

designação de audiência de instrução (art. 399 do CPP).Caso transcorra in 

albis o prazo assinalado, não apresentada resposta à acusação, 

voltem-me os autos conclusos, para análise da subsunção do caso aos 

ditames do artigo 366 do CPP. Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 

2018. SILVANA FERRER ARRUDA Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARILENE GONÇALVES 

DO NASCIMENTO, digitei.

Cuiabá, 23 de maio de 2018

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 382506 Nr: 24381-75.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ALVES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14443/MT, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC, 

ROSSELLO FRANSOSI - OAB:6222/MT

 Vistos etc.

 Em cumprimento ao que foi determinado pela Corregedoria-Geral de 

Justiça de Mato Grosso através do Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, 

diante da existência de laudo pericial referente a arma e eventuais 

munições apreendidas nestes autos e, em razão de não mais interessar à 

persecução penal, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, DETERMINO 

sejam remetidas ao Comando do Exército da Região para doação a órgão 

de segurança pública ou destruição conforme o caso.

Antes, porém, dê-se ciência desta decisão às partes (Defesa e MP).

Havendo manifestação/requerimentos, conclusos.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se o decurso do prazo, 

dando-se cumprimento à determinação constante no 1º parágrafo.

22/02/2018

Após cumprimento integral do presente decisum retornem-se os autos ao 

gabinete para deliberações.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 2018.

 SILVANA FERRER ARRUDA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 381455 Nr: 23232-44.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR HENRIQUE DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11390/MT

 Vistos etc.

 Em cumprimento ao que foi determinado pela Corregedoria-Geral de 

Justiça de Mato Grosso através do Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, 

diante da existência de laudo pericial referente a arma e eventuais 

munições apreendidas nestes autos e, em razão de não mais interessar à 

persecução penal, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, DETERMINO 

sejam remetidas ao Comando do Exército da Região para doação a órgão 

de segurança pública ou destruição conforme o caso.

Antes, porém, dê-se ciência desta decisão às partes (Defesa e MP).

Havendo manifestação/requerimentos, conclusos.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se o decurso do prazo, 

dando-se cumprimento à determinação constante no 1º parágrafo.

22/02/2018

Após cumprimento integral do presente decisum retornem-se os autos ao 

gabinete para deliberações.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 2018.

 SILVANA FERRER ARRUDA

 Juíza de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 430804 Nr: 6518-38.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON MARQUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - 

OAB:7527/MT

 Vistos etc,...

Considerando a readequação da pauta para realização de audiências de 

réu preso, redesigno o dia 08/10/2018 às 13h45min para audiência de 

instrução e julgamento.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de outubro de 2017.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 408293 Nr: 12952-77.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY ANDERSON SANTOS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695/MT

 Vistos etc,...

Considerando a readequação da pauta, redesigno o dia 15/10/2018 às 

15h45min para audiência de instrução e julgamento.

Notifiquem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de outubro de 2017.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 369566 Nr: 9947-81.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN SOUZA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA BARBOSA REZENDE - 

OAB:OAB-E/MT 15960, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 Vistos etc,...

Considerando a readequação da pauta, redesigno o dia 09/10/2018 às 

14h45min para audiência de instrução e julgamento.

Notifiquem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se.
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Cuiabá, 06 de outubro de 2017.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 425627 Nr: 815-29.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 9.461

 Intimar o Dr.Bento Epifanio da Silva Filho ,OAB/MT 9.461, da audiência 

redesignada nos autos para o dia 13/09/2018, às 15:00 hs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 344268 Nr: 4444-16.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARD GABRIEL DA SILVA ESTEVAM, 

ALEX VICTOR ALVES SABOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/MT, ROGERIO FLORENTINO PEREIRA - OAB:201.996-SP

 Processo nº 4444-16.2013.811.0042

Acusado: Richard Gabriel da Silva Estevam e Alex Victor Alves Saboia

Vistos em correição.

Richard Gabriel da Silva Estevam e Alex Victor Alves Saboia foram 

denunciados pela prática do crime previsto no artigo 157 § 2º, inciso I e II, 

c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

O representante do Ministério Público em seu parecer à fl. 202 requereu a 

decretação da extinção da punibilidade em virtude do falecimento do 

acusado Alex Victor Alves Saboia.

 É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Entendo pelo reconhecimento da causa extintiva de punibilidade, como 

forma de evitar a inocuidade jurídica em atendimento a melhor política 

criminal e dinâmica processual, uma vez que, evitar-se-ia prosseguimento 

inútil dos feitos.

No caso em pauta se observa que o réu Alex Victor Alves Saboia, faleceu 

no dia 13/10/2014, conforme certidão de óbito de fl.201.

A morte do autor da infração, em qualquer momento processual, é causa 

de extinção da punibilidade.

Neste sentido:

APELAÇÃO-CRIME. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. MORTE DO RÉU. 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Comprovado o falecimento do réu, mediante 

juntada da cópia de certidão de óbito, deve ser declarada a extinção da 

punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal. Prejudicado o 

exame do mérito recursal. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA. 

(Apelação Crime Nº 70062670252, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 

24/03/2016.

Posto isto, julgo extinta a punibilidade do réu Alex Victor Alves Saboia., o 

que faço com arrimo no artigo 107, I, do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o cartório Distribuidor e ao 

Instituto de Identificação.

Em seguida, procedam-se as baixas necessárias quanto a este acusado.

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de abril de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 363493 Nr: 2873-73.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANNI NATALE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO DE ALMEIDA 

FERREIRA - OAB:19625/O

 INTIMAR O DR CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB/MT 19.625 DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REDESIGNADA PARA O DIA 

13 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 15:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 405874 Nr: 10437-69.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON FIGUEIREDO XAVIER, ALISSON 

FIGUEIREDO BEZERRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOILSON RUAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18869, Ronan Botelho - OAB:17641/MT

 NTIMAR O DR JOILSON RUAS DO NASCIMENTO OAB/MT 18869-O E DR 

RONAN BOTELHO OAB/MT 17.641 DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO REDESIGNADA PARA O DIA 21 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 

15:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 456265 Nr: 33560-62.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:

 INTIMAR O DR NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO OAB/AC 3.878 E DR. 

ANILTON GOMES RODRIGUES OAB/MT 14.443, DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 13:30 

HORAS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407710 Nr: 12344-79.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO DA SILVA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VICTOR HUGO DA SILVA GAMA, Rg: 

2756805, Filiação: Claudia da Silva Gama, data de nascimento: 27/08/1994, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, desempregado, Telefone 

992998754/992996098. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ART. 16, § ÚNICO, I, DA 

LEI N° 10.286/03

Despacho: Despacho:Diante manifestação ministerial às fls. 123, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado Victor Hugo da Silva 

Gama via edital, notificando-o para apresentar uma nova DEFESA INICIAL, 

com prazo de quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de 

Processo Penal, devido a uma nova tipificação do crime.Oficie-se ao 

Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando informações se o 

Acusado não se encontra preso ou recolhido em algum dos Presídios 

deste Estado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 12 de junho de 

2018.

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, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 15 de junho de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506588 Nr: 45601-27.2017.811.0042

 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): LUCAS MAGALHAES DA SILVA COSTA, 

LUAN CARLOS SILVA SANTANA, DENIZE LOPES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELHOS - OAB:21.617, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, FLAVIA CONCEIÇAO DA SILVA 

STABILITO ALBUÊS - OAB:4266, JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, 

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - OAB:19249

 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.: 506588 Nr: 45601-27.2017.811.0042

 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): LUCAS MAGALHAES DA SILVA COSTA, 

LUAN CARLOS SILVA SANTANA, DENIZE LOPES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELHOS - OAB:21.617, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, FLAVIA CONCEIÇAO DA SILVA 

STABILITO ALBUÊS - OAB:4266, JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, 

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - OAB:19249

 Vistos etc.

Homologo a desistência quanto à oitiva das testemunhas arroladas pela 

defesa do acusado Lucas Magalhaes da Silva Costa.

Considerando que o acusado Luan Carlos Silva Santana, foi condenado 

pelo crime de tráfico de drogas, pelo juízo da 13ª Vara Criminal desta 

comarca, nos autos de Código n° 484454, e, na ocasião da prolação da 

sentença, foi fixado o regime semiaberto para o cumprimento da 

reprimenda, bem como lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade.

Contudo, ao determinar no referido processo que se expedisse alvará de 

soltura, este juízo consignou que o réu deveria ser posto em liberdade, 

“salvo se por outro motivo não tiver que permanecer preso”.

 Nisso, vejo pela informação aportada nos autos que o Sistema Prisional 

não fez a checagem correta e, por consequência, colocou indevidamente 

o aludido réu em liberdade, já que, em relação a este processo, este juízo 

em nenhum momento revogou sua prisão preventiva.

Em função do ocorrido, o denunciado deixou de ser citado, porém 

compareceu aos autos através de patrono constituído e apresentou 

defesa, o que sanou eventual alegação de nulidade.

 Por essa razão, declaro a revelia do acusado Luan Carlos Silva Santana, 

uma vez que, apesar de ter comparecido espontaneamente nos autos por 

intermédio de advogado constituído, o qual inclusive se fez presente nesta 

solenidade, não compareceu ao ato.

 Dito isto, ACOLHO o parecer ministerial, de modo que DETERMINO que se 

expeça MANDADO DE CAPTURA em desfavor do acusado Luan Carlos 

Silva Santana.

No mais, declaro encerrada a instrução criminal, de modo que determino 

que se dê vista dos autos ao Ministério Público e após, as defesas.

Às 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.: 506608 Nr: 45621-18.2017.811.0042

 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, 

JOSEFER GONÇALVES DA SILVA, WENDER NASCIMENTO CARBONERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - 

OAB:11323

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais do réu Rafael, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 507532 Nr: 356-56.2018.811.0042

 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): JONY PETTERSON GOMES MOREIRA, 

FRANCIS WELLINGTON ALMEIDA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A

 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.: 524168 Nr: 16166-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYANNA DUARTE MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MORAIS GOMES - 

OAB:22449/O

 Vistos etc.

Antes de analisar o pedido em tela, converto o feito em diligência para 

determinar que se OFICIE a Central de Monitoramento para que informe a 

possibilidade de ajustar a tornozeleira eletrônica colocada na acusada, 

diante de seu estado gravídico.

Com a juntada da referida informação, voltem-me os autos conclusos.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506613 Nr: 45626-40.2017.811.0042

 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): JEFERSON DE OLIVEIRA GOMES, THAYLA 

CRISTINA FLORENCE DA SILVA, JONATAS MENDES ALVARENGA, 

MARCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA 

- OAB:12285, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19292, MARCELO 

FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT, Vitor Lima de Arruda - 

OAB:16.198/MT, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Vistos. (...)Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão 

preventiva, MANTENDO a segregação cautelar de MÁRCIO JUSTINO 

FRANCO DE MOURA. (...) Diante o exposto, sem maiores delongas, 

INDEFERIDO o pedido em tela, MANTENDO a prisão domiciliar de THAYLA 

CRISTINA FLORENCE DA SILVA. Tendo em vista a documentação de fl. 

797, procedam-se as devidas anotações quanto ao atual endereço da 

acusada Thayla, bem como oficie-se a Central de Monitoramento 

comunicando-a sobre tal alteração. Ainda, na oportunidade, ADVIRTO que 

a acusada cumpra rigorosamente a benesse que lhe concedida, sob pena 
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de revogação. No mais, cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 779/780. 

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 349522 Nr: 10575-07.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARAÚJO DA SILVA, KÁTIA CILENE 

MARTINS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Vistos em correição.

Em análise aos autos, observo que o e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso REFORMOU a sentença, para ABSOLVER o réu RENATO DE 

ARAÚJO DA SILVA da imputação descrita no artigo 33, “caput”, da Lei de 

Drogas (fls. 363/365).

Ora, diante de tal alteração, resta evidente, diante do v. acórdão 

encartado às fls. 363/365, que os objetos e valores (R$ 72,00) 

apreendidos em poder de RENATO não são de procedência ilícita (boletim 

de ocorrência de fls. 26/27 e auto de apreensão de fl. 28).

Por este motivo, torna-se sem efeito a parte final da sentença proferida 

nos autos (fls. 273/280), onde decreta seus perdimentos em favor da 

União, devendo, para tanto, os mesmos serem restituídos a RENATO DE 

ARAÚJO DA SILVA.

Tendo em vista a determinação supra, defiro o requerido à fl. 374.

Já em relação à acusada KÁTIA, permanece a sentença tal como foi 

lançada.

No mais, cumpra-se a sentença prolatada nos autos em relação à 

acusada Kátia e o v. acórdão de fls. 363/365 em relação ao réu Renato.

Após, arquivem-se os presentes com as baixas e anotações de praxe.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 403397 Nr: 7744-15.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYWISON PAULA MORAES - 

OAB:10.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYWISON PAULA DE 

MORAES - OAB:10793

 Autos nº 7744-15.2015.811.0042

I – Intimado o patrono constituído pelo réu não apresentou resposta à 

acusação.

Posto isso, intime o acusado pessoalmente para constituir novo patrono 

para patrocinar sua defesa, devendo apresentar resposta no prazo de 10 

dias. Decorrido o prazo assinalado será nomeada a Defensoria Pública 

para atuar na sua defesa.

Cuiabá/MT, 07 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 458268 Nr: 35635-74.2016.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL E ESPECIALIZDA DA 

JUSTIÇA MILITAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MOREIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA 

- OAB:12971

 VISTOS ETC.

Reitere-se intimação para o advogado do réu por DJE e via telefone para 

que, no prazo de 5 dias, forneça endereço atualizado do acusado para o 

fins de intimação acerca da perícia agendada.

Ademais, aguarde-se a realização da perícia agendada.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 370982 Nr: 11564-76.2014.811.0042

 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): ODAIR BENEDITO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 VISTOS ETC.

Abra-se vista para a que a defesa, no prazo de 5 dias, arrole suas 

testemunhas, indicando de imediato os quesitos no caso de testemunha 

civil ou militar da reserva que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 357116 Nr: 19142-27.2013.811.0042

 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): ALDO DOMINGOS DOS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 VISTOS ETC.

Conceda-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 159004 Nr: 6356-53.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Clemente Rudy - 

OAB:14787

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seu advogado para ciência 

e manifestação quanto a devolução das Cartas Precatórias expedidas 

com a finalidade de inquirição de testemunhas arroladas pela Defesa:

- Comarca de Sinop/MT (fl. 736) – testemunha ANGELO APARECIDO 

ALVES DA SILVA, devolvida pela Primeira Vara Criminal (n. 

9136-03.2017.811.0015, código 301186) com diligência NEGATIVA, fls. 

796/813;

- Comarca de Juína/MT (fl. 753) - testemunha QUEILA HOLANDA DOS 

SANTOS, devolvida pela Terceira Vara (n. 5647-25.2017.811.0025, código 

134738), com diligência NEGATIVA, fls. 815/820;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 150428 Nr: 17893-80.2009.811.0042

 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): JOENIL RIBEIRO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 
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SOUZA - OAB:17829/MT

 VISTOS ETC.

Tendo em vista ausência das testemunhas TEN CEL PM Everson Cézar 

Gomes Metelo, 3º SGT PM José Maria da Silva e 3º SGT PM Reynaldo da 

Silva Santos, DESIGNO sessão visando as suas inquirições para o dia 

26.11.2018 às 13h30min.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 21670 Nr: 1313-53.2001.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVÉRIO 

PEREIRA - OAB:11230-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 1313-53.2001.811.0042 – CÓDIGO: 21670

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 RÉU: ANDRÉ CAVALCANTE

ADV: VANDERLEI SILVÉRIO PEREIRA (OAB/MT 11.230B)

 PESSOA A SER INTIMADA: ANDRÉ CAVALCANTE, RG PMMT: 875.741, 

CPF: Prejudicado, brasileiro, natural de: Três Lagoas/MS, nascido aos: 

1/8/1960, viúvo, SD PM APOSENTADO (Reserva Remunerada), filiação: 

Alina Generosa Cavalcante e Neposiano Cavalcante, endereço: 

atualmente incerto ou não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RÉU, acima qualificado, ANDRÉ 

CAVALCANTE, quanto ao teor da sentença de fls. 751/757 a seguir, 

parcialmente, transcrita que julgou extinta a punibilidade do acusado.

SENTENÇA: “VISTOS ETC. Trata-se de ação penal promovida pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra ANDRÉ 

CAVALCANTE, dando-o como incurso nas penas do artigo 205, § 2º, 

incisos IV e VI, c/c artigo 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar. 

Conforme a denúncia (fls. 2/5), no dia 21.07.2000, por volta das 22h40min, 

na parte externa, próximo ao portão principal do corpo da guarda da 

Penitenciária da Mata Grande, no município de Rondonópolis/MT, o 

denunciado efetuou um disparo de arma de fogo contra o CB PM José 

Rodrigues, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de lesões 

corporais, com a intenção de matá-lo, somente não conseguindo o seu 

intento por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima foi 

socorrida imediatamente, ficando, todavia, tetraplégica. Segundo a exordial 

acusatória, na data mencionada ocorria uma tentativa de evasão de 

reeducandos do Raio I da mencionada penitenciária, motivo pelo qual os 

policiais militares que faziam a guarda foram mobilizados para conter a 

fuga. Consta que o 2º SGT Milton Rodrigues Correia, o denunciado, o 

ofendido e o SD PM Ismael Dias de Souza estavam se dirigindo para o 

túnel que viabilizaria a fuga dos detentos, localizado na parte externa da 

penitenciária, quando aquele graduado determinou que os respectivos 

comandados retornassem para o corpo da guarda e aguardassem a 

chegada do oficial de dia. (...). Pelo exposto, infere-se que o acusado 

praticou, em desfavor da vítima, não o delito de homicídio qualificado (art. 

205, § 2º, IV e VI, do CPM – alegações escritas) e, tampouco o de 

tentativa de homicídio qualificado descrito na denúncia (art. 205, § 2º, IV e 

VI, c/c art. 30, II, ambos do CPM), mas sim o delito de homicídio culposo, 

com a agravante descrita no § 1º, primeira parte (art. 206, §1° do CPM), 

razão pela qual DESCLASSIFICO o crime previsto no art. art. 205, § 2º, IV 

e VI, do CPM, para o delito tipificado no art. 206, §1° do mesmo Códex. 

Procedida a desclassificação delitiva, verifica-se que a denúncia foi 

recebida em 28.11.2001 (fl. 114). De outra feita, infere-se que ao delito 

descrito no art. 206 do Código Penal Militar é cominada pena de detenção, 

de um a quatro anos, podendo ser agravada se o crime resulta de 

inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente 

deixa de prestar imediato socorro à vítima (§1º). Deste modo, ainda que 

fosse levada a efeito a agravante prevista no §1º, considerando o 

quantum máximo previsto no art. 73 do CPM, conforme dispõe o artigo 125, 

inciso IV, do Código Penal Militar, conclui-se que o prazo prescricional 

incidente sobre o delito previsto no art. 206 do Código Penal Militar já 

transcorreu, visto que já se passaram mais de 16 (dezesseis) anos desde 

o recebimento da denúncia em 28.11.2001, causa interruptiva nos termos 

do art. 125, §5°, I, do CPM. Diante do exposto, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado ANDRÉ CAVALCANTE, qualificado nos autos, o 

que faço com fulcro nos artigos 123, IV, e 125, IV, ambos do Código Penal 

Militar. É como voto.” (...). EMENTA: Vistos, relatados e discutidos os autos 

em epígrafe, o Conselho Permanente de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sob a Presidência do MM. JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR 

MURILO MOURA MESQUITA, OS JUÍZES MILITARES CAP PM VANESSA 

PIRES LIMA CARVALHO, CAP PM DARLENE PAIVA MENDONÇA, CAP PM 

MONALISA MARCIELLE FURLAN TOLEDO e TEN CEL BM VICENTE 

MANOEL DE DEUS NETO, POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR 

ARGUIDA PELA

 SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D Bairro: Centro Político Administrativo 

Cidade: Cuiabá-MT CEP: 78049905 Fones: (65) 3648-6000/6001

DEFESA, E POR MAIORIA DESCLASSIFICARAM O CRIME PREVISTO NO 

ART. 205, § 2º, IV E VI, DO CPM, PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 

206, §1° DO MESMO CÓDEX, E JULGARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE DO 

RÉU ANDRÉ CAVALCANTE, COM FULCRO NOS ARTIGOS 123, IV, E 125, 

IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, VENCIDO O JUIZ MILITAR TEN 

CEL BM VICENTE MANOEL DE DEUS..”

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, Antonio Fernando 

Pimentel de Magalhães, Técnico Judiciário, digitei.

Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018.

THAÍS MATSUOKA DA SILVA

 Gestora Judiciária

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES Rua Des. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes, Sn - D Bairro: Centro Político Administrativo Cidade: 

Cuiabá-MT CEP: 78049905 Fones: (65) 3648-6000/6001

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 523890 Nr: 15862-72.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA VAZ DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: irene de almeida e silva - 

OAB:72017

 Vistos, etc.

Recebo a presente carta precatória em seus precisos e jurídicos termos.

Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 03 de Julho de 2018, 

às 16h15.

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, 22 de Maio de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 120414 Nr: 7381-72.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA - 
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OAB:3830/MT, UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 Autos Código 120414

 Vistos,

Trata-se de analisar pedido de decretação da prisão preventiva do réu 

revel Welton Oliveira dos Santos formulado pelo e. representante 

ministerial às fls. 146-v, em razão do mesmo se encontrar em local incerto 

e não sabido, se comportando de forma a indicar o intuito de se furtar à 

aplicação da lei penal.

 Compulsando os autos, verifico que depois de interrogado em 05.03.2008 

perante a autoridade policial (fls. 35/41) o acusado não foi mais 

encontrado, de modo que mesmo citado por edital não houve sua 

manifestação (fl. 110).

 Diante disto, este Juízo decretou a revelia do réu, a suspensão do curso 

da ação e do prazo prescricional mediante a antecipação de provas (fls. 

115/116).

 Pleiteada a nulidade da citação por edital pela defesa, foi indeferido às fls. 

139/140.

À fl. 146 consta a manifestação do Ministério Público informando que em 

nova tentativa de localizar o acusado, restou infrutífera, razão pela qual 

pleiteou pela decretação da prisão preventiva e a designação de 

audiência.

 Eis o relatório. Fundamento e decido.

 Conforme acima relatado, verifico que diante da impossibilidade da 

localização do acusado há mais de dez anos da data dos fatos, tudo 

indica que sua segregação é a medida que se impõe, pois é nítido que o 

mesmo vem se furtando à aplicação da lei penal, foragindo do distrito da 

culpa fazendo com que o passar do tempo enfraqueça a lucidez de dados 

importantes para a justa aplicação da justiça.

Ademais, a Corte Superior é firme no posicionamento de que a fuga do réu 

do distrito da culpa é suficiente para ensejar a decretação de sua prisão. 

Vejamos:

 Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO 

QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA. RÉU REVEL. 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 

RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo prova da materialidade do crime e 

indícios suficientes de autoria, o decreto de prisão preventiva deve 

apontar, concretamente, elementos que justifiquem a aplicação da medida 

extrema para a garantia da ordem pública, para assegurar a instrução 

criminal e para garantir a aplicação da lei penal. 2. No presente caso, a 

prisão foi decretada para aplicação da lei penal, em vista da fuga 

empreendida pelo recorrente, circunstância que reforça a necessidade de 

preservação da medida constritiva. 3. Recurso ordinário em habeas 

corpus improvido. STJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS RHC 

52403 BA 2014/0258002-4 (STJ).

Feitas estas considerações, verificada a presença do risco à aplicação da 

lei penal, acolho a cota ministerial e nos termos do art. 312 do Código de 

Processo Penal DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WELTON OLIVEIRA 

DOS SANTOS devendo expedir o competente mandado de prisão em 

estrita observância dos preceitos processuais e normas da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

encaminhando-os para imediato cumprimento.

 Destarte, diante da antecipação de provas já deferida, designo audiência 

de instrução para o dia 02 de julho de 2018, às 16h00min, devendo-se 

intimar as testemunhas arroladas, expedindo-se carta precatória se 

necessário.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa.

 Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Cuiabá/MT, 25 de abril de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 482093 Nr: 21884-83.2017.811.0042

 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): HEITOR SILVA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:3.237-B, EDILENE DIAS VIRMIEIRO BALBINO - 

OAB:9625/MT, KATIA VANESSA POLON - OAB:19663/O

 Vistos, etc. Considerando que a defesa entendeu por impugnar a inicial 

acusatória em sede de alegações finais (fls. 163/164), concluo que a 

dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, 

não emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não 

houve ilícito criminal na conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer 

das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 

11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do “in dubio pro 

societate”. Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 

do CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A 

DENÚNCIA oferecida pelo Parquet, dando o denunciado HEITOR SILVA DA 

COSTA como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09/08/2018, às 

14:40 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas de acusação e defesa. Considerando o paradeiro 

desconhecido do réu nestes autos, cite-o por EDITAL (CPP, art. 361), 

devendo a Serventia atentar-se para fazer constar do mesmo a intimação 

para comparecimento ao ato ora designado. Para o ato, requisitem-se e 

intimem-se apenas as testemunhas devidamente arroladas; dando-se 

ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

 Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 348231 Nr: 9072-48.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO METELLO - 

OAB:3.932

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o réu na pessoa de seu advogado 

de defesa, EDUARDO METELLO OAB/MT 3.932, para que compareça à 

audiência designada para o dia 09/08/2018 às 09:00 horas, bem como 

para que apresente o endereço da testemunha, conforme certidão de fl. 

176.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 348231 Nr: 9072-48.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO METELLO - 

OAB:3.932

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o réu na pessoa de seu advogado 

de defesa, EDUARDO METELLO OAB/MT 3.932, para que compareça à 

audiência designada para o dia 09/08/2018 às 15:00 horas, bem como 

para que apresente o endereço da testemunha, conforme certidão de fl. 

176.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 424413 Nr: 30169-36.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Pereira Molina - 

OAB:23.277/0, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - OAB:18.853/O

 Vistos.

Não foram alegadas preliminares e não se acham presentes quaisquer 
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das hipóteses do artigo 397 do CPP, a permitir, nessa quadra, a absolvição 

sumária.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17/10/2018 às 

14h30min.

Intime-se o réu, a defesa e testemunhas arroladas pelas partes.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 410259 Nr: 14936-96.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO 

ARRUDA-OAB/MT 9430 - OAB:9430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8231

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia 

e ABSOLVO o denunciado ADEIRTON MARIO DE AMORIM, devidamente 

qualificado nos autos, nos termos do artigo 386, incisos II e VII, do Código 

de Processo Penal.Transitando em julgado a presente sentença, 

procedam-se as baixas e anotações de estilo, arquivando-se os autos e 

c o m u n i c a n d o - s e  a o s  ó r g ã o s 

competentes.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.

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 Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 436319 Nr: 12593-93.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHAZZES MORAIS DELGADO - 

OAB:20707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando que o advogado da parte autora deixou de realizar ato que 

lhe competia, conforme certidão retro, determino a intimação PESSOAL do 

autor para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1º, do 

CPC.

Com o transcurso do prazo, certifique-se, dê-se vista ao Ministério 

Público, e conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 518640 Nr: 10876-75.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA apresentada pela requerente, em face do 

requerido, devidamente qualificados.

Antes mesmo do recebimento da inicial, as partes entabularam acordo no 

feito de id. 514106, ocasião em que restou consignada a desistência da 

presente ação, consoante extratos anexos.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido da DESISTÊNCIA da ação e JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade da justiça.

Intime-se a autora, por meio de seu patrono - via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Após, com a adoção das formalidades de praxe, ARQUIVE-SE o feito.

P. I. CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 454603 Nr: 31857-96.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDCAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINA MARTINS - 

OAB:10177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando a citação pessoal da requerida - fl. 45, certifique-se acerca 

de eventual Contestação a ser juntada nos autos e/ou o decurso do prazo 

para tanto.

Após, intime-se o autor, por meio de seu patrono - via DJE, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Na sequência, certifique-se, colha-se o parecer ministerial e conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 496310 Nr: 35520-19.2017.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NPDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB/MT 8.427 - OAB:8427, RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - 

OAB:21.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando que a advogada da parte autora deixou de realizar ato que 

lhe competia, conforme certidão anexa, determino a intimação PESSOAL 

da autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1º, do 

CPC.

Com o transcurso do prazo, certifique-se, dê-se vista ao Ministério 

Público, e conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 311634 Nr: 9898-45.2011.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357, TALITA PATRICIA MORAIS DE OLIVEIRA - 

OAB:19685, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5341, DORALINA MARIANO DA SILVA - OAB:3786

 Vistos em Correição.

Defiro os pedidos retro da exequente.

EXPEÇA-SE o devido Formal de Partilha da requerente com relação aos 

seguintes bens: duas casas edificadas sobre o mesmo terreno localizado 

na Morada do Sol e mais um terreno localizado ao lado das casas - Rua 

Presidente Wenceslau Braz, nº 242, Cuiabá/MT, nos termos do acordo de 

fls. 423/427.

Ainda, em que pese o feito estar em fase de Cumprimento de Sentença, 
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considerando a peculiaridade do caso concreto, acolho o pedido retro da 

exequente e, de forma excepcional, DESIGNO Audiência de Conciliação 

para o dia 28/08/2018 às 13h30min, na tentativa de resolver as questões 

pendentes da presente execução.

Intimem-se as partes, por meio de seus respectivos patronos - via DJE.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 428992 Nr: 4458-92.2016.811.0042

 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: JAAB, ALAB, TBAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862/MT, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610

 Vistos em Correição.

Em que pese o teor da certidão retro (inércia dos patronos do requerido) e 

o pedido de declaração da revelia do requerido de fl. 66, certifique-se 

acerca da eventual tempestividade de peça de fls. 69/86.

Após, dê-se vista à Defensoria Pública Cível para manifestação.

Na sequência, colha-se o parecer ministerial e conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 411815 Nr: 16617-04.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO ARRUDA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURÉLIO DA COSTA 

- OAB:14958/MT

 Vistos em Correição.

Considerando sua tempestividade (fl. 137), RECEBO o Recurso de 

Apelação da Defesa – fl. 136, no seu efeito suspensivo, nos termos do 

art. 597 do CPP.

Intime-se a Defesa para que apresente as suas razões, no prazo legal.

Após, dê-se vista ao Ministério Público para suas contrarrazões, no prazo 

legal.

Na sequência, remeta-se o feito à Superior Instância para reexame da 

matéria, nos termos e prazo previstos no art. 601 do CPP.

Cumpra-se com URGÊNCIA. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 524881 Nr: 16846-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO JOSÉ DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adrielly crizolle da silva - 

OAB:20932/0

 VISTOS.

Promovam-se as anotações necessárias em relação à procuração juntada 

às fls. 22/23.

Cumpra-se a decisão de fls. 21, remetendo os presentes autos ao 

Ministério Público Estadual, para manifestação acerca da certidão negativa 

de fls.20.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 18 de junho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 492506 Nr: 31890-52.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LCMDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA 

- OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5.920/MT, FELIPE DE FREITAS ARANTES - OAB:11700/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido em apreço e, nos termos do 

art. 487, I do CPC, confirmo a decisão liminar proferida às fls. 14/16, 

mantendo as medidas protetivas em favor da vítima pelo prazo de 3 (três) 

anos a partir do deferimento da medida, salvo se a requerente manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas.Por derradeiro, não é 

demais anotar que, se o caso, diante de novas circunstâncias, a 

requerente poderá pleitear novamente a aplicação das medidas 

protetivas.Sendo o requerido pessoa pobre, isento-o do pagamento de 

eventuais custas processuais. Deixo de condenar o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/2006, não necessitando, destarte, de advogado.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite.Não havendo requerimento, arquive-se o presente feito com as 

cautelas de estilo.P.I.CUMPRA-SE.Cuiabá, 18 de junho de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 522705 Nr: 14734-17.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON VALDECI FINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Plínio José Tude Nakashian - 

OAB:15.393 OAB/MS

 “VISTOS. Considerando ausência da vítima, uma vez que não foi intimada, 

conforme certidão de fls. 14, declaro a presente audiência prejudicada. 

Designo o dia 01.08.2018 às 14h45min para audiência de instrução. 

Intime-se a vítima, nos termos do art. 212, § 2º do Código de Processo 

Civil. Intime-se o Advogado de defesa via DJE. Às providências. 

CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 527026 Nr: 18966-72.2018.811.0042

 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: JCFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: adrielly crizolle da silva - 

OAB:20932/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Em cumprimento a decisão exarada no acórdão juntado às fls. 51/52, que 

deferiu “a antecipação da tutela recursal para determinar a busca e 

apreensão do HONDA FIT, cor prata, ano e modelo 2014/2015, placa 

QBI-8400”, determino a expedição do competente mandado de busca e 

apreensão.

No mais, cumpra-se, integralmente, a decisão de fls. 49/50 e aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação designada para o dia 02/07/2018 

às 13h30.

 Às providências, CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 19 de junho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 490934 Nr: 30362-80.2017.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ARAUJO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR HUGO DA CRUZ 

SANTOS - OAB:21852/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VITOR HUGO DA 

CRUZ SANTOS, para devolução dos autos nº 30362-80.2017.811.0042, 

Protocolo 490934, 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): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 429713 Nr: 5255-68.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOÃO DE CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jaderson rocha reinaldo - 

OAB:24389/0

 Vistos em Correição.

Primeiramente, proceda-se a ABERTURA do SEGUNDO VOLUME do 

presente feito, em cumprimento ao disposto na C.N.G.C.

Ainda, certifique-se acerca da devolução do mandado de intimação de fl. 

198.

Outrossim, EXPEÇA-SE mandado de intimação das testemunhas de defesa 

arroladas à fl. 95, a fim de que tomem ciência da Audiência de Instrução 

designada nos autos para o dia 20/08/2018 - fl. 196.

Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação acerca do teor 

da certidão retro.

Cumpra-se. Às providências.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 337445 Nr: 18570-08.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MARTINIZ DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11192/MT

 Vistos etc.

Defiro o requerimento da Defesa e, por corolário, concedo prazo 

sucessivo de 05 dias para apresentação de alegações finais via memorias 

escritos.

Após, volvam-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 404600 Nr: 9038-05.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608

 Vistos etc.

Homologo as desistências formuladas pelo MP.

 Defiro o pedido formulado pela defesa e, por corolário, concedo prazo de 

05 dias para apresentação de alegações finais via memoriais escritos.

Após, volvam-me conclusos para sentença, bem como para manifestação 

acerca do pedido quanto a quebra de fiança.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 428169 Nr: 3593-69.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOURIVAL RODRIGUES DA COSTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913

 Vistos etc.

Considerando que a defesa não se opõe a oitiva da Policial Militar Daécia, 

antes da oitiva da vítima, defiro o pedido formulado pelo MP.

Homologo as desistências formuladas pelas partes.

Considerando que o réu Mourival Rodrigues da Costa Junior, a despeito de 

devidamente intimado para audiência, não compareceu ao presente ato, 

nem tampouco apresentou justificativa, decreto sua revelia nos termos do 

art. 367 do CPP, devendo o feito prosseguir sem a sua presença.

Redesigno o presente ato para o dia 04 de setembro de 2018 às 

17h00min.

 Saem os presentes intimados.

 Intime-se a vítima nos moldes do art. 212, § 2° do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 471647 Nr: 11513-60.2017.811.0042

 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: JDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - 

OAB:17.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Intime-se o patrono da requerente via DJE, para que se manifeste sobre 

a certidão de fls. 92.

II. Intimem-se.

 III. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 523474 Nr: 15463-43.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPNB, AAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAISSON ANDREI MARCANTE - 

OAB:11373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando que não foi juntada aos autos a cópia da decisão 

homologatória do acordo realizado entre as partes na audiência de 

conciliação de fls. 18 verso e 19, intime-se o patrono da exequente para 

que emende a inicial em 15 dias.

II. Após, volvam-me conclusos.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 448204 Nr: 25178-80.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

cumulada com partilha de bens e direito de visitas que Luciano Antônio de 

Almeida ingressou em face de Vitória Maria da Costa.

II. Compulsando os autos verifico que a presente ação versa sobre 

interesse de incapaz, fato que impõe a intervenção do Ministério Público 

(CPC, art. 178, II ) antes de se praticar qualquer decisão nos autos, sob 
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pena de nulidade, conforme estatui o art. 279 do CPC .

III. Posto isto, intime-se o MP para que se manifeste. Após, conclusos para 

decisão.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 487837 Nr: 27383-48.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

- OAB:15356

 IX.Posto isto, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal, julgo improcedente o pedido da denúncia e absolvo o réu João 

Gustavo Souza de Oliveira, brasileiro, solteiro, natural de Mirassol do 

Oeste-MT, CPF n. 027.461.511-89, RG 1907153-1, SSP/MT nascido em 

26/08/1985, filho de Elza Maria de Souza Oliveira, residente na Avenida 

Secundária 5, Setor 3, Bairro Tijucal, nesta Capital nesta Capital, das 

acusações lançadas contra o mesmo na denúncia ofertada pelo 

MP.X.Homologo as desistências formuladas pelas partes.XI.Intime-se a 

vítima, conforme determina o artigo 21 da lei 11.340/2006.XII.Procedam-se 

as anotações e comunicações constantes no art. 974 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.XIII.Transitado em 

julgado, procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

autos.XIV.Sem custas.XV.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 447543 Nr: 24499-80.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME JULIO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIOENAI UZIEL DE BARROS 

(ESTAGIÁRIO UNIC) - OAB:18934/E, VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial retro. Atenda-se como requer.

Atualize-se o endereço do acusado junto ao sistema informatizado do 

TJ-MT, conforme requerido pelo MP.

Redesigno o presente ato para o dia 21 de novembro de 2018 às 

16h00min.

Saem os presentes intimados.

Requisite-se o réu à autoridade superior, nos moldes do art. 221, § 2° do 

CPP.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 99846 Nr: 3532-48.2016.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, IFdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdN, WNdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 I - Com fulcro no artigo 364, do CPC, declaro encerrada a instrução 

processual e faculto as partes a juntada das alegações finais em forma de 

memoriais escritos.

II - Com a juntada dos memoriais escritos, venham-me conclusos para 

sentença.

III – As providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 86318 Nr: 2631-85.2013.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wanderley Pedro de Andrade - 

OAB:3.936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helleny Araujo dos Santos - 

Defensora Publica - OAB:, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - OAB:14169

 Vistos etc...,

 Trata-se de Ação de Modificação de Guarda da criança J.A.R, proposta 

pelo genitor Sr. Edson Augusto Razende, em face da genitora Patrícia Ligia 

de Barros.

Verifica-se que os autos em apenso código 41740, que o requerido 

informou a impossibilidade de constituir advogado, tendo comparecido na 

Defensoria Pública para que fosse dado continuidade ao processo em seu 

favor.

Assim, vislumbro ser desnecessária a intimação do requerente para 

constituir advogado, pois repita-se o mesmo encontra-se sendo assistido 

pela Defensoria Pública no processo em apenso código 41740, tratando 

assim de mera formalidade.

Importante, destacar que o processo código 41740, já encontra-se 

instruído e as provas colhidas no referido processo, devem ser utilizadas 

como prova emprestada para deslinde desta demanda.

E por tratar-se de processo incluso na Meta do CNJ, com fulcro no artigo 

364 do CPC, declaro encerrada a instrução processual, e determino que:

a) Dê-se vistas a Defensoria Pública para que apresente as alegações 

finais se assim entender.

b) Após, dê-se vistas ao Ministério Público para que caso queira 

apresente as alegações finais em forma de memoriais escritos.

c) Em seguida, sendo apresentadas as alegações finais voltem-me 

imediatamente conclusos para sentença.

Juizados Especiais Cíveis

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 28535 Nr: 4745-17.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Prata Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Rogério Lopes da Silva Hugueney, 

Gilson Luiz Cegatta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heitor Correa da Rocha - 

OAB:4546, JUAN DANIEL PERON - OAB:7635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

 ___________________________________________

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 01/2016, de 15/08/2016, o 

processo n. 2268/2005 (CÓDIGO 22433) – Número original 

4791-40.2005.811.0071 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob 

o n. 8010028-32.2005.811.0001.

Assim, por determinação da MM. Drª Maria Aparecida Ferreira Fago, Juíza 

de Direito neste Juizado Especial, procedo ao arquivamento do processo, 

o qual deverá tramitar a partir deste momento pela via virtual acima 

registrada.

Cuiabá-MT, 23 de Maio de 2018.

Tairone Conde Costa Júnior

Analista Judiciário
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Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 126754 Nr: 963-09.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Barros Paulino, Márcia Marques de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, enviei para publicação via DJE com a finalidade de intimar o 

advogado da vítima Dra. Ariadne Christini Silva Dias, inscrita na OAB/MT nº 

15.619 para comparecer na Audiência de Continuidade Preliminar 

designada para o dia 13/08/2018 às 09:30 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 125636 Nr: 6587-73.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Andrade Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, enviei para publicação via DJE com a finalidade de intimar o 

advogado da vítima Dr. Hudson Figueiredo Serrou Barbosa, inscrita na 

OAB/MT nº 11370 para comparecer na Audiência de Continuidade 

Preliminar designada para o dia 13/08/2018 às 11:30 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 123305 Nr: 4324-68.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djanira Texeira de Carvalho Silva, Saulo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Souza Silva 

Monteiro - OAB:15833/MT, Riacardo da Silva Monteiro - OAB:, 

Ricardo da Silva Monteiro - OAB:3.301

 Certifico que, enviei para publicação via DJE com a finalidade de intimar o 

advogado da vítima Dra. Barbara Souza Silva Monteiro, inscrita na OAB/MT 

nº 15833 para comparecer na Audiência de Continuidade Preliminar 

designada para o dia 01/08/2018 às 13:30 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 127209 Nr: 1413-49.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clayton Celestino Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Designo audiência de mediação para dia 13/08/2018 às 11h30min, com a 

devida intimação das partes.

Outrossim, caso as partes não se conciliem e nem o autor do fato aceite a 

transação penal, atente-se o condutor da audiência de advertir às vítimas 

quanto a obrigatoriedade de apresentação da queixa-crime no prazo legal, 

sob pena de decadência.

Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26040 Nr: 749-60.2015.811.0082

 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): Cumaru Indústria e Comércio de Madeiras Eireli, 

Diogo Guedes Andrade, Claudemir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caporossi e Silva - 

OAB:6183/MT

 (...)Com efeito, vê-se que em momento algum a empresa autora do fato 

ataca as informações registradas nos Laudos emitidos pelos técnicos do 

INDEA, possuindo, portanto, presunção de veracidade e idoneidade, de 

modo que apenas sustenta que não concorda com a volumetria 

apresentada, bem como que o seu direito de acompanhar a nova medição 

foi tolhido, argumentos que por si só não se mostram suficientes para 

macular as informações neles constantes. Diante do exposto, INDEFIRO os 

pedidos formulados pela defesa. Intime-se a empresa autora do fato.Em 

seguida, às providências, expedindo-se o necessário para o cumprimento 

da solenidade designada à fl. 141v.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28079 Nr: 354-34.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. Jose Trindade - EPP, Carlos Jose Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 VISTOS. Dou por prejudicado o presente ato ante a ausência dos 

denunciados e da defesa. Colhe-se dos autos que CARLOS JOSÉ 

TRINDADE não foi citado e intimado para o ato. A pessoa jurídica C. JOSE 

TRINDADE – EPP deixou de cumprir a transação penal, foi devidamente 

citada e intimada, bem como declarada ausente na forma do art. 367 do 

CPP, conforme decisão de fls. 105. O autor do fato NILSON GALDINO DE 

ARAÚJO deixou decorrer o prazo fixado em audiência preliminar sem 

comprovar o cumprimento da proposta de transação penal homologada em 

seu favor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido ministerial formulado em 

audiência. Intime-se a defesa para que, no prazo de 10 (dez), informe o 

atual endereço do acusado CARLOS JOSÉ TRINDADE, bem como junte 

aos autos os comprovantes de cumprimento da proposta de transação 

penal homologada em favor dos autores do fato C. JOSE TRINDADE – EPP 

e NILSON GALDINO DE ARAÚJO ou, ainda, no mesmo prazo, apresente 

resposta escrita à acusação em favor da denunciada C. JOSE TRINDADE 

– EPP. Decorrido o prazo certifique-se. Havendo a comprovação de 

cumprimento da transação penal, façam os autos com vista ao Ministério 

Público para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o 

prazo sem a comprovação do adimplemento do acordo, com ou sem a 

resposta escrita, façam-me os autos conclusos para ordenar o feito. Os 

presentes saem intimados neste ato. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32038 Nr: 3307-68.2016.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dailan Garcia dos Santos Ind. E Com. De 

Madeiras - Epp, DAILAN GARCIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:16377

 VISTOS. Dou por prejudicado o presente ato ante a ausência dos 

denunciados, eis que não foram intimados (fl. 142). REDESIGNO a 

audiência para o dia 26-09-2018, às 14h, oportunidade em que será 

proposta a suspensão condicional do processo ou colhido o interrogatório 

dos denunciados, caso recusado ou incabível o benefício. Expeça-se 

carta precatória com a finalidade de intimar os denunciados. Os presentes 

saem intimados neste ato. Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37425 Nr: 3558-52.2017.811.0082

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 349 de 607



Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Indútria e Beneficiamento de Madeiras 

Eireli Epp, J. L. de Lara Cunha Epp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 Diante do exposto, DECLARO O PERDIMENTO do produto florestal descrito 

no Laudo Técnico de Identificação n. 094/2017 (fl. 114), apreendido e 

depositado no Pátio Unificado de Madeiras, na forma da Lei.Visando dar 

prosseguimento ao presente procedimento, DESIGNO audiência preliminar 

para o dia 05-09-2018, às 15h30.Atento aos princípios instituídos em sede 

de Juizados Especiais, em especial aos de informalidade, simplicidade e de 

economia processual, intimem-se os autores do fato, observando os 

telefones e endereços, inclusive eletrônicos, informados nos documentos 

fiscais, contratos sociais e certidões públicas juntados nos 

autos.Juntem-se aos autos as certidões de praxe. Ciência ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL.Oficie-se o Coordenador do Pátio para ciência 

acerca do perdimento da madeira.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Cuiabá, 08 de junho de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24434 Nr: 853-86.2014.811.0082

 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): Madeiras Mato Grosso Com. de Madeiras e 

Mat. P/ Construção Ltda ME, Delson Everly de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 4.978

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORES DO FATO: MADEIRAS MATO GROSSO COM. DE MADEIRAS E 

MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA ME e DELSON EVERLY DE MOURA

Vistos.

Cuida-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado em 

desfavor de MADEIRAS MATO GROSSO COM. DE MADEIRAS E MAT. P/ 

CONSTRUÇÃO LTDA ME e DELSON EVERLY DE MOURA, para apurar, em 

tese, o crime ambiental tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 

9.605/98, com pena de detenção, de seis meses a um ano, e multa, 

ocorrido em 07-04-2014.

É o relatório. Decido.

 O prazo prescricional para crimes cuja pena privativa de liberdade é igual 

a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, nos termos do artigo 

109, inciso V, do Código Penal, é de 4 (quatro) anos. A pena de multa 

segue o prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade, nos termos 

do artigo 114, inciso II, do Código Penal.

 Compulsando os autos, verifica-se que não ocorreu nenhuma causa 

suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Assim, constata-se que da data da ocorrência do fato até a presente data 

já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, impondo-se a prescrição da 

pretensão punitiva.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a punibilidade dos acusados 

MADEIRAS MATO GROSSO COM. DE MADEIRAS E MAT. P/ CONSTRUÇÃO 

LTDA ME e DELSON EVERLY DE MOURA, com fundamento no artigo 92, 

da Lei n. 9.099/95 e artigos 107, inciso IV, c/c 109, inciso V c/c. 114, 

inciso II, todos do Código Penal.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo com as baixas de estilo e comunicações de praxe. Após, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Cuiabá, 23 de maio de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31835 Nr: 3169-04.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosino Sabastião Martins dos Santos - EI, 

Rosino Sabastião Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4.062

 Pelo exposto e considerando o que consta nos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia, por 

conseguinte:3.1. ABSOLVO o acusado ROSINO SEBASTIÃO MARTINS 

DOS SANTOS da acusação que lhe foi feita, nos termos do artigo 386, 

inciso IV, do CPP; e3.2. CONDENO a acusada ROSINO SEBASTIÃO 

MARTINS DOS SANTOS – EI (CANTO CUIABANO), qualificada nos autos, 

para o fim de condená-la nas penas do artigo 54, §1º, da Lei n. 9.605/98.A 

pena prevista é de seis meses a um ano de detenção e multa.(...)DOS 

EFEITOS DA CONDENAÇÃO.Após o trânsito em julgado, determino: a) que 

se inscreva o nome do(s) réu(s) no rol dos culpados, conforme determina 

a CNGC, Capítulo 5, Seção 1, item 5.1.3; b) que sejam expedidos ofícios 

aos Institutos de Identificação do Estado e Nacional, comunicando a 

presente condenação; c) que sejam remetidos os autos ao Juízo do 

Núcleo de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá (MT), o qual deverá 

realizar o acompanhamento do cumprimento da pena ora aplicada à 

pessoa jurídica.P.R.I.C.Cuiabá, 22 de maio de 2018.Rodrigo Roberto 

CurvoJuiz de Direito

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006319-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES MACHADO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Tatiane de Abreu Sousa Castro OAB - MT0010656A (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: 

1006319-31.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EURIPEDES MACHADO DE 

CASTRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Anote-se 

a prioridade processual em razão da idade do requerente. Notifique-se o 

representante judicial da Fazenda Pública para que se manifeste, sem 

prejuízo a posterior contestação, sobre o pedido de tutela provisória, no 

prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da 

Lei 8437/92, podendo juntar documentos. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002493-54.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Intime-se a 

parte ré, encaminhando, em anexo, cópia da sentença, para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, cumpra a obrigação e a comprove documentalmente 

nos autos (art. 12° da Lei 12.153/2009). Eventual impugnação ao 

cumprimento da obrigação de fazer (art. 525 do CPC), deve ser deduzida 

através de simples petição, nestes autos. Decorrido o prazo para 

cumprimento da obrigação de fazer, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se, requerendo o que entender de 

direito. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002492-69.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA ALVES PEREIRA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Intime-se a 

parte ré, encaminhando, em anexo, cópia da sentença, para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, cumpra a obrigação e a comprove documentalmente 

nos autos (art. 12° da Lei 12.153/2009). Eventual impugnação ao 

cumprimento da obrigação de fazer (art. 525 do CPC), deve ser deduzida 

através de simples petição, nestes autos. Decorrido o prazo para 

cumprimento da obrigação de fazer, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se, requerendo o que entender de 

direito. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502128-62.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501091-97.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE LAZZAROTTO MENDES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505834-53.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL DAS NEVES RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504168-80.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AZEM CAMARGO OAB - MT0019238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504138-79.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN APARECIDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502270-32.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502271-17.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 
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11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502877-45.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RICARDO DA CUNHA PRATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000106-03.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES OAB - MT0012012A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500639-24.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YASSER FEIZ FARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Araujo da Costa OAB - MT15134/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500226-40.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN KLEVIO CAMPOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502514-58.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOACILDO LESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500481-95.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO HENRIQUE PEIXOTO HUGUENEY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA REGINA GROSS HUGUENEY OAB - MT6662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500525-85.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva OAB - MT14087/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500761-37.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO JOSE RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502973-60.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DORILEO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502983-07.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501127-76.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALANIR SILVA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500728-13.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA GRIGOLETO GIRALDELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA HELENA GIRALDELLI OAB - MT0009141A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502756-51.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO LEITE OAB - MT0016115A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500017-71.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT0015139A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500701-93.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MONTRESOL FAVERSANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 
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22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500478-77.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001282-17.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA SUELY GOMES ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILDA SUELY GOMES ALVES OAB - MT0004041A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503876-95.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZAMIRA BASTOS DA SILVA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500762-22.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503390-13.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017 -CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 12 de dezembro de 2017. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504373-12.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AZEM CAMARGO OAB - MT0019238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504267-50.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA ALMEIDA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Determina-se o retorno dos autos ao Departamento 

Auxiliar da Presidência para revisão do cálculo haja vista que há erro 

caracterizado pela data da atualização (desde 22/05/2000), a qual não se 

aplica pois o cálculo homologado é o de ID 365480 no valor de R$ 7.686,18 

atualizado pelo embargante até 31/07/2015. Refaça-se o cálculo e, após, 

cumpra-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500213-75.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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JANIO FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT17018/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Diante da manifestação do executado de ID 

9410870, encaminhe-se ao Departamento Auxiliar da Presidência para se 

manifestar acerca da metodologia empregada na execução dos cálculos 

de id. 8025090, especificamente no que se refere a alegação de que “(...) 

não é aplicável o regime de Rendimentos Recebidos Acumuladamente no 

caso em tela”, no prazo de 30 dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501171-61.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OVERDAN DIAS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500490-91.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA ALMEIDA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT0007951A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000577-82.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

t ranscr i ta:  “Vistos,  etc.Recebe-se o recurso no efe i to 

devolutivo.Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única.Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva, Juíza de Direito ” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001430-91.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LUZIA AMORIM OBICI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA DOS REIS RIBEIRO OAB - MT0017016A (ADVOGADO)

LAURINDA SARA DA ROCHA GOMES OAB - MT20823/O (ADVOGADO)

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Às 

providências. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, 

Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505324-06.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERBE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “ Vistos, etc. Indefere-se o pedido de ID. 10898104. Intime-se. 

Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000497-84.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE SOUZA LANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 23/08/2018, Hora: 09:10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem 

como para ciência do despacho/decisão: 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. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501062-47.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LORRAM PEREIRA DA COSTA MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(EXECUTADO)

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.Trata-se de execução de honorários de 

sucumbência. Ao efetivar a atualização de valor, o Departamento Auxiliar 

da Presidência indicou no calculo como credor a parte autora. Sabe-se, 

pois, que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado por 

disposição legal.Considerando que não há prejuízo à especificação de 

valor, determino que a própria secretaria, independentemente de novo 

cálculo, retifique no requisitório fazendo constar como credor o 

advogado.Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.Intime-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza 

de Direito ” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501062-47.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LORRAM PEREIRA DA COSTA MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(EXECUTADO)

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.Trata-se de execução de honorários de 

sucumbência. Ao efetivar a atualização de valor, o Departamento Auxiliar 

da Presidência indicou no calculo como credor a parte autora. Sabe-se, 

pois, que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado por 

disposição legal.Considerando que não há prejuízo à especificação de 

valor, determino que a própria secretaria, independentemente de novo 

cálculo, retifique no requisitório fazendo constar como credor o 

advogado.Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.Intime-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza 

de Direito ” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001494-04.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NIVALDO DE LARA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.Encaminhe-se à Turma Recursal Única.Às 

providências.Cumpra-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

SilvaJuíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-11.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: Vistos, etc. A parte autora postulou pedido de dispensa da 

audiência de conciliação. Nos termos do ENUNCIADO 1 das Turmas 

Recursais da Fazenda Pública de MT, que estabelece: ENUNCIADO 1 – A 

critério do Juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. Nestes termos, 

DEFERE-SE a dispensa da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o 

Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001357-22.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DAMASCENO SANTANA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.Encaminhe-se à Turma Recursal Única.Às 

providências.Cumpra-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

SilvaJuíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000955-38.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZ SILVA VALLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.Encaminhe-se à Turma Recursal Única.Às 

providências.Cumpra-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

SilvaJuíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001355-52.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANY COELHO MOTTI (REQUERENTE)
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Jeonathãn Suel Dias (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.Encaminhe-se à Turma Recursal Única.Às 

providências.Cumpra-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

SilvaJuíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001273-21.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.Encaminhe-se à Turma Recursal Única.Às 

providências.Cumpra-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

SilvaJuíza de Direito ” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-90.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR PEREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.Encaminhe-se à Turma Recursal Única.Às 

providências.Cumpra-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

SilvaJuíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000954-53.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTTONI CEZAR CASTRO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.Encaminhe-se à Turma Recursal Única.Às 

providências.Cumpra-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

SilvaJuíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001215-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAYNE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT0015967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 23/08/2018, Hora: 10:10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem 

como para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. Recebe-se a 

emenda a inicial. Promova o Senhor Gestor a inclusão do Estado de MT no 

polo passivo, bem como a exclusão do DETRAN/MT, ante sua ilegitimidade 

passiva..." Se a parte autora não apresenta a integra do processo 

administrativo que resultou na imposição, não é possível a concessão de 

tutela de urgência. Nesse contexto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), 

com as advertências legais, para apresentar (em) a documentação de que 

disponha(m) para esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001198-45.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA LUCIA SILVA PARENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SAMPAIO SALDANHA OAB - MT8764/O-O (ADVOGADO)

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 23/08/2018, Hora: 10:20, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem 

como para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. Processo foi 

cadastrado no sistema PJe com sigilo processual sem justificativa que se 

aplique, indefiro. Proceda o Senhor Gestor a exclusão do Governo de MT 

do polo passivo. 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. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0504119-16.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAVALARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 
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transcrita: “ Ante o exposto, reconhece-se e declara-se a incompetência 

do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA para processar a presente 

ação e SUSCITA-SE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face 

do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na forma 

do inciso II e parágrafo único do art. 66 do Código de Processo 

Civil/2015.Determina-se a expedição de ofício ao Presidente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cópias necessárias 

à instrução do Conflito de Competência.Intime-se.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e SilvaJuíza de Direito'' OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001287-68.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA ALBARES DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (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: 

1001287-68.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MADALENA ALBARES DE 

MENEZES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001318-88.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 07/08/2018, Hora: 10:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem 

como para ciência do despacho/decisão: "... Ante o exposto, INDEFERE-SE 

o pedido de tutela de urgência. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se os requeridos para contestarem a ação no prazo de 30 (trinta) 

dias (Enunciado n° 01 Aprovado XIII Encontro Cuiabá), e, no mesmo prazo, 

trazerem aos autos documentos de que disponham para o esclarecimento 

da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-02.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARLYSANDRA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 09/08/2018, Hora: 11:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem 

como para ciência do despacho/decisão: "... Ante o exposto, INDEFERE-SE 

o pedido de tutela provisória de urgência. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a pessoa jurídica de direito público com as 

advertências legais, especialmente para apresentar a documentação de 

que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da 

Lei 12.153/2009 e a pessoa física requerida com as advertências da Lei 

9.099/95. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza 

de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0504117-46.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAVALARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “ Ante o exposto, reconhece-se e declara-se a incompetência 

do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA para processar a presente 

ação e SUSCITA-SE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face 

do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na forma 

do inciso II e parágrafo único do art. 66 do Código de Processo 

Civil/2015.Determina-se a expedição de ofício ao Presidente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cópias necessárias 

à instrução do Conflito de Competência.Intime-se.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e SilvaJuíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000881-47.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Estado de MAto Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Intime-se a parte autora para emendar a inicial para apresentar 

demonstrativo de cálculo apartado da inicial do valor total da 

cobrança.Sobrevindo o cálculo, considerando que se trata de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, caput, do Código de Processo Civil.Opostos os 

embargos e certificada sua tempestividade, intime-se a parte 

exequente/embargada para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.Após, conclusos.Não apresentado o cálculo no prazo 

fixado conclusos para a extinção.Intime-se.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e SilvaJuíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000828-03.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON RAFAEL DE BARROS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 
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partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito.Ingridy Taques Camargo, Juíza Leiga, SENTENÇA, 

Vistos, etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da 

Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Preclusa a via recursal, arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, 

Juíza de Direito ” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001141-61.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PIERRE DANNY AMARAL RADOUX (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001141-61.2017.8.11.0001; Valor causa: 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CITAÇÃO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. SENTENÇA Numero do Processo: 

1001141-61.2017.8.11.0001 REQUERENTE: PIERRE DANNY AMARAL 

RADOUX REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, decorrente do furto de peças de 

veículo sob custódia. O reclamado não compareceu à audiência de 

conciliação, porém apresentou contestação. Deixa-se de aplicar os efeitos 

da revelia, tendo em vista a indisponibilidade do interesse público, na 

forma do art. 345, inciso II, do CPC. Passa-se a apreciação. A parte autora 

relata que foi presa e seu veículo apreendido para realização de perícia 

técnica, mantido no pátio do Fórum, no entanto, ao ser expedido o Termo 

de Restituição percebeu-se que estava sem os quatros jogos completos 

de rodas e pneus. Sabe-se que a responsabilidade civil estatal exige no 

mínimo o preenchimento de três requisitos cumulativos: a) fato 

administrativo; b) dano; e, c) nexo de causalidade. Em que pese seja 

passível a condenação do ente quando verificada prejuízos por bem sob a 

sua custódia (teoria do risco administrativo), na espécie, a parte autora 

apresenta apenas o laudo pericial, motivo ensejador da apreensão, um 

boletim de ocorrência produzido unilateralmente, o qual não pode servir de 

prova neste caso, e, algumas fotos que diante do quadro probatório não 

conduzem ao direito constitutivo. Registra-se que sequer traz os 

documentos do ato de apreensão, para verificar as condições iniciais do 

veículo. Dessa forma, não há no conjunto probatório indícios mínimos de 

omissão do dever de cuidado e guarda do agente estatal, tampouco a 

ocorrência de danos como elemento causal de uma conduta do órgão de 

trânsito. Inclusive, é o expendido na contestação, sem que a parte autora 

tenha suprido a deficiência no momento da impugnação. A sistemática 

processual incumbe ao autor a prova do seu direito constitutivo, ao passo 

que não é admitida a inversão do ônus da prova contra o Poder Público, 

face à incompatibilidade com as normas de distribuição contempladas no 

CPC. Isso ocorre porque em favor da Fazenda Pública milita presunção 

(ainda que relativa) de legalidade e legitimidade dos atos, de forma que o 

ônus da prova fica atribuído àquele que não possui a presunção, e não o 

contrário, sob pena de subversão do sistema legal de proteção ao direito 

indisponível, que decorre do princípio maior da supremacia do interesse 

público sobre o privado. Destarte, não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC, e, ainda que seja possível a 

produção de outras diligências, não dispensa ao autor a prova mínima (o 

que não há nestes autos!), especialmente porque a natureza do direito 

versado não pode ser substituída por prova exclusivamente testemunhal. 

Ausentes os elementos da responsabilidade civil estatal, impõe-se a 

improcedência do pedido. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Preclusa a 

via recursal, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: PIERRE DANNY AMARAL RADOUX Parte Ré: REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, 

consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para 

interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CUIABÁ , 20 de junho de 2018. Atenciosamente. REYNALDO 

BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY JUNIOR Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: RUA MIRANDA REIS, 441, TELEFONE: (65) 3313-9800, 

POÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-640 - TELEFONE: (65) 33139800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001498-41.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER BUENO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECIANE CRISTINA SANCHES OAB - MT14513/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga, Juíza Leiga, SENTENÇA, Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 20 de abril de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva, Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002183-48.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANAJARABIA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial para DECLARAR a inexigibilidade da cobrança sobre a 

contribuição previdenciária de parcelas que não podem ser incorporadas 

pelo servidor no momento de sua aposentadoria; e CONDENA-SE o Estado 

de Mato Grosso a restituir, de forma simples, os valores descontados 

indevidamente da remuneração da função gratificada da requerente, a 

título de contribuição previdenciária, nos meses de agosto/2012 a 

agosoto/2017, cujo montante deve ser apurado em sede de cumprimento 

de sentença, devendo a correção monetária se dar pelo Índice Geral de 
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Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desconto 

indevido e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do 

trânsito em julgado (Súmulas 162, 188 e 523, STJ), respeitado o teto dos 

juizados especiais e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga, Juíza Leiga, 

SENTENÇA, Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 20 de abril de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002757-71.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA HELENA DE LUCENA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT0010130A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE os pedidos iniciais, 

para determinar ao ente público que cesse os descontos previdenciários 

sobre a verba referente à gratificação e/ou função comissionada da 

requerente e CONDENA-SE, o Estado de Mato Grosso e o MTPREV, 

solidariamente, a restituírem os valores descontados indevidamente nos 

meses de janeiro/2013 a setembro/2017 e parcelas posteriores até a 

cessação, cujo montante deve ser apurado em sede de cumprimento de 

sentença, devendo a correção monetária se dar pelo Índice Geral de 

Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desconto 

indevido e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do 

trânsito em julgado (Súmulas 162, 188 e 523, STJ), respeitado o teto dos 

juizados especiais e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte GonzagaJuíza Leiga, 

SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Como medida de cautela determina-se ao 

ente público a cessação IMEDIATA dos descontos previdenciários 

incidentes sobre a verbaremuneratória de gratificação e/ou função 

comissionada da requerente. Publicada no PJe.Cuiabá-MT, 

20deabrilde2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de 

Direito” OBSERVAÇO: O 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: 1003560-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRIZIDA LOURENCA DE MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.Registra-se que o processo foi redistribuído a este 

juizado em razão de decisão declinatória de competência proferida pelo 

juízo da Vara Fazendária. Dispensa-se, com amparo no Enunciado 1, a 

realização da audiência de conciliação, tendo em conta o adiantado 

estágio do processo e a manifestação de ausência de interesse em 

transigir, facultando designá-la caso as partes expressem interesse na 

realização do ato processual. Intime-se as partes para requerem o que 

entenderem de direito bem como, querendo, complementarem contestação 

e impugnação em razão do recebimento da emenda à petição inicial, no 

prazo sucessivo de 15 dias. Após, conclusos para a sentença.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. ” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-63.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA SCHIAVON SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MAGRINI SCHIAVON OAB - PR87422 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva, Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500828-31.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.Trata-se de ação de execução fundada em título 

extrajudicial na qual se verifica divergência entre o pedido e o valor 

atribuído à causa. Desse modo, converte-se o julgamento em diligência a 

fim de intimar a parte exequente para emendar a inicial adequando o 

pedido ao valor da causa e juntar aos autos o demonstrativo discriminado 

da soma do crédito, EM APARTADO, nos exatos termos do art. 910 c/c 

534 e 535 do CPC, no prazo de 10 (dez) dias. Depois, cite-se a parte 

executada para, querendo, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Sobrevindo os embargos, intime-se a embargada para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 18 de abril de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. ” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001928-90.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OSENY LOPES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB - MT0003575A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 
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transcrita: “(...)Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015.Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Joselaine Duarte 

GonzagaJuíza Leiga,SENTENÇA,Vistos etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95.Publicada no 

sitema Pje.Cuiabá, 20 de abril de 2018.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva, Juíza de Direito ” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001606-70.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA FERNANDA DINIZ ROBSON SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC/2015.Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga,Juiza 

Leiga,SENTENÇA Vistos, etc.Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95.Publicada no PJe.Intime-se. 

Cumpra-se.Preclusa a via recursal, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva,Juíza de Direito ” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002613-97.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE FREITAS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO)

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito.Ingridy Taques Camargo,Juíza 

Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Publicada no PJe.Intime-se. 

Cumpra-se.Decorrido o prazo recursal, arquive-se.Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002438-06.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AVANI CARDOSO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o 

Município de Cuiabá a indenizar a requerente em danos materiais no valor 

R$ 590,76 (quinhentos e noventa reais e setenta e seis centavos) e em 

danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de 

correção monetária pelo IPCA-E, estes do arbitramento; e aqueles a partir 

do desembolso (18/08/2017); ambos com juros moratórios calculados com 

base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação da Lei nº 11.960/09, a partir da citação, e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC.Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Ingridy Taques 

CamargoJuíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95.Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.Publicada no PJe.Cuiabá-MT, 20 de abril de 2018.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002577-55.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI JUSTINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JALES CANDIDO DA SILVEIRA OAB - GO7668 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, de consequência,EXTINGUE-SE o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito.Ingridy Taques Camargo,Juíza 

Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Preclusa a via recursal, em nada 

s e n d o  r e q u e r i d o ,  a r q u i v e - s e  c o m  a s  b a i x a s 

necessárias.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 20 de abril de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002289-10.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO ORTIZ RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial e CONDENA-SE o Estado de Mato Grosso a restituir o valor 

de R$ 787,05 (setecentos e oitenta e sete reais e cinco centavos), retidos 

a maior a título de imposto de renda sobre seus rendimentos acumulados 

de agosto/2016 a janeiro/2017, devidamente corrigidos pelo Índice Geral 

de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o 

desembolso e juros de mora equivalestes a 1% (um) por cento ao mês do 

trânsito em julgado (Súmulas 162 e 188, STJ), e, em consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC.Não incide condenação em custas e 

honorários nessa fase.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine 

Duarte GonzagaJuíza LeigaSENTENÇAVistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no 

PJe.Cuiabá-MT, 20 de abril de 2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e SilvaJuíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000374-86.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000374-86.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SONIA ALVES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Considerando o 

teor da manifestação de id 13330904 e documentos que a acompanham, a 

fim de se analisar o interesse de agir, intime-se o Município de Cuiabá para 

juntar aos autos o comprovante da regularização dos pagamentos, 

considerando os reflexos financeiros relativos à elevação de nível bem 

como da devolução dos valores, em tese, indevidamente descontados, no 

prazo de 15 dias. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001361-25.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ADELMO DALL ACQUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA CAROLINA OLIVEIRA COQUEIRO ALVES OAB - MT18664/O 

(ADVOGADO)

TAINA DE CAMPOS RONDON OAB - MT22017/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 09/08/2018, Hora: 10:50, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, 

Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000080-68.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORION DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINE LOPES DE JESUS OAB - MT21413/O (ADVOGADO)

FERNANDA FERNANDES DE SOUZA OAB - MT21595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000080-68.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ORION DIAS DOS SANTOS 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a 

alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002445-32.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA CESAR RESENDE WIMMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002445-32.2016.8.11.0001 REQUERENTE: TERESINHA CESAR RESENDE 

WIMMER REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial a qual pretende o 

recebimento de duas certidões de crédito salarial, uma sob o nº 02963, 

com valor bruto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e outra sob o nº 02964, 

também com valor bruto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ambas 

expedidas pela Coordenadoria Geral de Informações e Normas de 

Pessoas da Secretaria Adjunta de Gestão da Secretaria de Estado de 

Fazenda, em Cuiabá – MT, na data de 20/12/2007. Citado, o executado 

apresentou embargos alegando prescrição. Acolhida a alegação de 

prescrição em primeiro grau (ID. 4336816), a sentença foi reformada pela 

Turma Recursal afastando tal prejudicial de mérito, razão pela qual os 

autos retornaram para novo julgamento. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública, 

e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) referentes 

às CERTIDÕES DE CRÉDITOS Nº 02963 e Nº 02964, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais. Intime-se a parte exequente para que apresente as 

certidões de créditos originais em cartório, após o trânsito em julgado, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 20 de junho de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003269-54.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO NASCIMENTO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR CORREA DA ROCHA OAB - MT0004546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003269-54.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA DO NASCIMENTO REIS 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Dispensa-se o 

relatório, conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. MARIA DO NASCIMENTO REIS aposentada em abril/2017 

propôs a presente ação contra o Município de Cuiabá, almejando a 

conversão em pecúnia da licença prêmio em que acredita fazer jus, 

referente ao período de 2011/2016. Citada, a parte reclamada não 

compareceu na audiência de conciliação, porém apresentou contestação, 

contudo, não são aplicados os efeitos da revelia contra o Reclamado, 

diante da indisponibilidade do interesse público, consoante o disposto no 

artigo 345, inciso II, do CPC/2015. Passa-se ao julgamento. DAS 

PRELIMINARES DE JUSTIÇA GRATUITA/ FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL/ PRESCRIÇÃO No sistema dos juizados especiais o 

processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o 

requerimento de gratuidade no momento da interposição de recurso 

inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a possibilidade de 

imposição de condenação em custas e honorários, o que não é o caso 

dos autos. Suscita o Município preliminar de falta de interesse de agir e 

prescrição, entendo que estas se confundem com o mérito, que será 

apreciado no momento oportuno. Dessa forma, merecem ser afastadas 

tais preliminares. DO MÉRITO É cediço que a licença prêmio gera o direito 

da conversão em pecúnia por não usufruto durante o serviço público em 

razão da aposentadoria/exoneração/demissão/inatividade. Na hipótese 

dos autos a aposentadoria se deu em abril/2017, marco inicial para se 

contar o prazo prescricional, razão peça qual se rejeita a prejudicial de 

mérito. A propósito: APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR 

APOSENTADO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ — RECEBIMENTO DE FÉRIAS E 

DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS — EXIGÊNCIA — DIREITO 

ASSEGURADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA NA ATIVIDADE — 

CONVERSÃO EM PECÚNIA — ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO — NÃO 

OPERAÇÃO — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. ATUALIZAÇÃO DO 

VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO DA 

LEI Nº 11.960/2009 — CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS — ÍNDICES 

OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À 

CADERNETA DE POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO 

MONETÁRIA — INPC. É obrigação do Município de Cuiabá pagar ao 

servidor aposentado as férias e décimo terceiro proporcionais, bem como 

licença-prêmio não usufruída na atividade. O artigo 1º do Decreto nº 

20.910, de 6 de janeiro de 1932, fixa em cinco (5) anos o prazo de 

prescrição, pelo que, antes de transcorrido, não opera a prescrição em 

favor da Fazenda Pública. Aplicar-se-ão os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança a partir 

de 29 de junho de 2009. Em período anterior, tão somente quanto à 

correção monetária, incidirá o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 

INPC. Recurso provido em parte. (TJMT Ap 58114/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, 

Publicado no DJE 09/11/2015) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DISTRITAL. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. 

TERMO INICIAL. REGISTRO DA APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do MS 17.406/DF (Rel. 

Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26.9.2012), decidiu que o direito à 

conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas ou não utilizadas 

para a contagem do tempo de serviço origina-se do ato de aposentadoria 

(...) (no mesmo sentido: AgRg no REsp 1522366/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 30/06/2015; RMS 35.039/RS, Rel. 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 01/10/2013). 2. Agravo 

regimental não provido. (STJ AgRg no AREsp 804.065/DF, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, 

DJe 26/02/2016) g.n. A Lei Complementar nº 93/2003 "dispõe sobre o 

estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, 

autárquica e fundacional do município de Cuiabá", em seu artigo 192, 

extingue a licença prêmio no serviço público municipal, a partir da vigência 

da lei. Ocorre que a parte reclamante pertence área a classe de 

professora, que tem como lei regulamentadora da categoria dos 

profissionais da educação a Lei Complementar n° 220/2010 que ”dispõe 

sobre a lei orgânica dos profissionais da secretaria de educação de 

Cuiabá”. O seu artigo 50 e seguintes determina o que segue sobre a 

licença prêmio: CAPÍTULO IV DA LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE Art. 

50 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço 

público municipal, o Profissional da Educação fará jus a três meses de 

licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo 

efetivo. Art. 51 Não se concederá licença-prêmio ao Profissional da 

Educação que, no período aquisitivo: I - tiver subsídio suspenso por falta 

injustificada; II - afastar-se do cargo em virtude de: a) licença por motivo 

de doença em pessoa da família, sem remuneração; b) licença para tratar 

de interesse particular; c) condenação a pena privativa de liberdade por 

sentença definitiva; d) afastamento para acompanhar cônjuge ou 

companheiro. Art. 52 O número de Profissionais da Educação em usufruto 

simultâneo de licença-prêmio, não poderá ser superior a um quinto da 

lotação da respectiva unidade de ensino. Art. 53 Para possibilitar o 

controle das concessões da licença, a unidade de ensino deverá 

proceder, anualmente, a escala dos Profissionais da Educação que 

estarão em usufruto de licença-prêmio. Parágrafo único. A licença-prêmio 

por assiduidade deverá ser usufruída integralmente, não podendo ser 

interrompida no decorrer do período. Compulsando os autos, extrai-se da 

Certidão de Vida Funcional a Portaria N° 360/2016/GM/SME (id. 10916328 - 

Pág. 1), a qual defere o pedido de licença do período de 2011/2016 e que 

não consta gozo, o que comprova o seu direito. Registra-se que restou 

incontroverso que a parte reclamante tinha direito a licença prêmio no 

período pleiteado, pois a parte reclamada não juntou aos autos prova do 

gozo ou pagamento, mesmo sendo o detentor da posse de documentos 

que possibilitam o controle da concessão da licença. Diante do exposto, a 

parte reclamante faz jus ao recebimento da conversão em pecúnia da 

licença prêmio. Ademais, a conversão do valor do período não usufruído 

de licença-prêmio é devido, pois caso não indenizado, resultará no 

enriquecimento sem causa do Município, beneficiário dos serviços por ela 

prestados. É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) 

Ademais, a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento de que a 

conversão da licença-prêmio em pecúnia não decorre diretamente da lei, 

que só autoriza a própria fruição do benefício ou a sua utilização como 

tempo de serviço fictício para efeito de aposentadoria voluntária. Em 

verdade, a conversão em pecúnia decorre de construção jurisprudencial 

calcada no princípio que veda o enriquecimento sem causa da 

Administração. (...)(STJ, Decisão Monocrática, REsp nº 1.486.857/RS, 

relator Ministro Humberto Martins, DJe 10/12/2014) g.n.. Deste modo, a 

parte reclamante faz jus à percepção em espécie pela não utilização da 

referida licença, pois constitui a única forma de receber o que lhe é de 

direito, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, uma vez 

que se trata de direito adquirido. (Precedentes: Acórdão n.644986, 

20110112124362ACJ, Rel. Giselle Rocha Raposo, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, DJE: 14/01/2013. Pág.: 219; 

STJ, AgRg no REsp 1360642 / RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2º 

Turma, DJ 22/05/2013). A propósito, a Turma Recursal Única já confirmou 

decisões desse Juizado acerca deste tema: RECURSO INOMINADO - 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LICENÇA PRÊMIO NÃO 

GOZADA - LICENÇA NÃO COMPUTADA EM DOBRO PARA FINS DE 

APOSENTADORIA - APOSENTADORIA EFETIVADA - DEVER DE PAGAR 

EM PECÚNIA AS LICENÇAS NÃO GOZADAS - DIREITO DO SERVIDOR - 

VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - 

RECURSO IMPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento 

no sentido de que o prazo prescricional não se inicia no momento em que 

a autora poderia usufruir do benefício da licença prêmio, se concedido, 

mas sim a partir da aposentadoria. (Resp. 1.254.456-PE) Se o servidor não 

usufruiu dos períodos de licença-prêmio e os referidos períodos não 

foram computados em dobro quando da aposentadoria, os referidos 

períodos devem ser pagos, em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito. 

(RI 916/2013, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 04/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014). g.n. O valor da indenização 

da licença prêmio tem como base a remuneração do servidor, devendo no 

caso concreto considerar os vencimentos da parte reclamante do mês 

anterior à propositura da ação. Isto porque não se trata de mera 

conversão do direito em pecúnia, mas de verdadeira indenização e como 

tal de caráter punitivo, pois se o servidor não fruiu do seu descanso 

regular, justo é que o Estado lhe indenize. (Precedente: TJ/RJ, Recurso 

Inominado nº 0436335 – 91.2013.8.19.0001, Rel. Juiz Fernando de 

Andrade Pinto, julgamento em 05/09/2014). Posto isto, JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR a parte 

Reclamada a pagar a parte reclamante 03 (três) meses de licença prêmio 

do período de 2011/2016, considerando o percebido no mês anterior à 

propositura da ação, sem incidência do imposto de renda, como dispõe a 
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súmula 136 do STJ, acrescidos de juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 

nº 11.960/09, e, de correção monetária, pelo mesmo índice, até 25/03/2015 

e, posteriormente, pelo IPCA-E, ambos desde a citação, limitando o valor 

da execução ao teto dos Juizados Especiais. De consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicado no 

sistema PJe. Cuiabá-MT,18 de junho de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002450-20.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - MT0019145A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002450-20.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: JUARES ANTONIO BATISTA DO 

AMARAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial fundada em 

honorários advocatícios de atuação como defensor dativo nos Autos: n° 

3007-66.2015.811.0042 – Código 388885; n° 9553-72.2011.811.0042 

Código 311203, n° 8224-32.2011.811.0042 – Código 310311, n° 

14066-20.2011.811.0042 Código 313494 e n° 7429-26.811.0042 - Código: 

309718, todos em trâmite na 4ª Vara Criminal de Cuiabá-MT. A parte 

exequente postula o recebimento do valor de de R$ 13.500,00 (Treze mil e 

Quinhentos Reais). De acordo com o Enunciado 3 do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Mato Grosso “A execução de título extrajudicial e 

judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do 

CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – 

CUIABÁ).” O Estado não opôs embargos. Passa-se ao julgamento. No 

mérito, incontroverso o trabalho da parte exequente, representadas pelas 

certidões de honorários advocatícios (ids. 9777847, 9777929, 9778053, 

9777935 e 9777948), em que foi nomeado advogado dativo. Registre-se, 

de início, que “a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a 

defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e 

exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC 

independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336 / MG, Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg no REsp 

1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 

20/10/2014. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de total de 

R$ 13.500,00 (Treze mil e Quinhentos Reais), referentes aos honorários 

advocatícios como defensor dativo. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário Após o transito em julgado da sentença, INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MMª. Juíza de Direito. Joselaine 

Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000312-80.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO CRUZ MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/-O (ADVOGADO)

PAULO SALES FERREIRA OAB - MT16458/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000312-80.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ARMINDO CRUZ MACHADO 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 6.409,07 (seis mil e quatrocentos e nove reais e sete centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 9379652. O Executado manifestou 

concordando com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 10932370). 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 6.409,07 (seis 

mil e quatrocentos e nove reais e sete centavos). Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine 

Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001334-42.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO LUIS BARBOSA UREI (REQUERENTE)

JERONIMO LUIS BARBOSA UREI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT0014146A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001334-42.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JERONIMO LUIS BARBOSA 

UREI, JERONIMO LUIS BARBOSA UREI REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado por força do disposto no art. 

38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora antes da sentença, no 

qual manifesta sua falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço 

que havendo a estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da 

angularização processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida 

em relação ao mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 

90 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). 

Sabe-se que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda 

Pública em decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora para que produza os 

jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001091-98.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BULHOES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT0008182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001091-98.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARCOS BULHOES DOS 

SANTOS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS que a parte 

autora MARCOS BULHÕES DOS SANTOS promove em desfavor de AZUL 

LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, objetivando o pagamento pelos danos 

morais sofridos. É o sucinto relatório. Os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública detém competência para processar e julgar os feitos em cujo polo 

passivo figurem uma das pessoas jurídicas de direito público 

expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 

5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como 

autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 

2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas.” g.n. Como se percebe, a pessoa jurídica de direito privado 

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A não enquadra-se em nenhuma 

das hipóteses do artigo supramencionado, não ostentando foro neste 

juízo. Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta 

deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem 

resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 

485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001190-68.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PERPETUO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA GABRIELA LIMA PEREIRA OAB - MT24423/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VERALICE LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001190-68.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIO PERPETUO PEREIRA 

REQUERIDO: MARIA VERALICE LOPES Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C DANOS MORAIS que a parte autora ANTONIO PERPETUO 

PEREIRA promove em desfavor de MARIA VERALICE LOPES. É o sucinto 

relatório. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública detém competência 

para processar e julgar os feitos em cujo polo passivo figurem uma das 

pessoas jurídicas de direito público expressamente listadas no art. 5º, II, 

da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado 

Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” g.n. Como 

se percebe, a pessoa física MARIA VERALICE LOPES não enquadra-se 

em nenhuma das hipóteses do artigo supramencionado, não ostentando 

foro neste juízo. Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001090-16.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PERPETUO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA GABRIELA LIMA PEREIRA OAB - MT24423/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VERALICE LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001090-16.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIO PERPETUO PEREIRA 

REQUERIDO: MARIA VERALICE LOPES Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C DANOS MORAIS que a parte autora ANTONIO PERPETUO 

PEREIRA promove em desfavor de MARIA VERALICE LOPES. É o sucinto 

relatório. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública detém competência 

para processar e julgar os feitos em cujo polo passivo figurem uma das 

pessoas jurídicas de direito público expressamente listadas no art. 5º, II, 

da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado 

Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” g.n. Como 

se percebe, a pessoa física MARIA VERALICE LOPES não enquadra-se 

em nenhuma das hipóteses do artigo supramencionado, não ostentando 

foro neste juízo. Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001149-04.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAYARA ALVES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SANTOS OAB - MT21647/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001149-04.2018.8.11.0001 REQUERENTE: DAYARA ALVES DOS REIS 

REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA, MIDWAY S.A.- CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Relatório dispensado por 

força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Trata-se se pedido de desistência da ação formulado pela parte autora 

antes da sentença, no qual manifesta sua falta de interesse no 

prosseguimento da lide. É cediço que havendo a estabilização subjetiva da 

lide por meio da formalização da angularização processual, deve-se 
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buscar a anuência da parte requerida em relação ao mencionado pedido 

de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do FONAJE dos Juizados 

Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se que referido 

Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em decorrência do 

Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que “Aplicam-se aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados 

dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Desse modo, 

HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Publicada no 

sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001201-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES GONCALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001201-97.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARINES GONCALVES 

RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS que a parte autora MARINES GONÇALVES 

RODRIGUES promove em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. É o sucinto relatório. Os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública detém competência para processar e julgar 

os feitos em cujo polo passivo figurem uma das pessoas jurídicas de 

direito público expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A 

propósito: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e 

empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, 

de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, 

os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e 

empresas públicas a eles vinculadas.” g.n. Como se percebe, a pessoa 

jurídica de direito privado ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A não enquadra-se em nenhuma das hipóteses do artigo 

supramencionado, não ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, 

reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste Juizado para 

processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução do mérito, a 

presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001205-37.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE CRISTINA PORTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PORTILHO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT25049/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001205-37.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SOLANGE CRISTINA 

PORTILHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO CÍVEL DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS que a parte autora SOLANGE CRISTINA PORTILHO promove em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. É o sucinto relatório. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública 

detém competência para processar e julgar os feitos em cujo polo passivo 

figurem uma das pessoas jurídicas de direito público expressamente 

listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 5º Podem ser 

partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as 

pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim 

definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – 

como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, 

bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” 

g.n. Como se percebe, a pessoa jurídica de direito privado ENERGISA 

MATO GROSSO- DISTRINUIDORA DE ENERGIA S.A não enquadra-se em 

nenhuma das hipóteses do artigo supramencionado, não ostentando foro 

neste juízo. Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001188-98.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EASY COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CHAVES DE AGUILAR OAB - MG102977-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FERREIRA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001188-98.2018.8.11.0001 REQUERENTE: EASY COMERCIO DE 

PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI REQUERIDO: LEONARDO FERREIRA 

DE ARRUDA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA que a parte 

autora EASY COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 

promove em desfavor de LEONARDO FERREIRA DE ARRUDA. É o sucinto 

relatório. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública detém competência 

para processar e julgar os feitos em cujo polo passivo figurem uma das 

pessoas jurídicas de direito público expressamente listadas no art. 5º, II, 

da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado 

Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” g.n. Como 

se percebe, a pessoa física LEONARDO FERREIRA DE ARRUDA não 

enquadra-se em nenhuma das hipóteses do artigo supramencionado, não 

ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a 

incompetência absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e 

julga-se extinto, sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos 

dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 
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elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001204-52.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAILA CRISTINA LEMOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA GARCIA OAB - RO4867 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001204-52.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LAILA CRISTINA LEMOS 

SILVA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., VRG 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS (OVERBOOKING) que a parte autora LAILA CRISTINA 

LEMOS DA SILVA promove em desfavor de GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A e VRG LINHAS AÉREAS S.A. É o sucinto relatório. Os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública detém competência para 

processar e julgar os feitos em cujo polo passivo figurem uma das 

pessoas jurídicas de direito público expressamente listadas no art. 5º, II, 

da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado 

Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” g.n. Como 

se percebe, as pessoas jurídicas de direito privado GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A e VRG LINHAS AÉREAS S.A não enquadram-se em 

nenhuma das hipóteses do artigo supramencionado, não ostentando foro 

neste juízo. Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001144-79.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA REIS BITENCOURT OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMILIA LIMA GUEDES OAB - MT16757/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001144-79.2018.8.11.0001 REQUERENTE: RENATA REIS BITENCOURT 

OLIVEIRA REQUERIDO: UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO 

S/A - UTIL Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS que a parte autora RENATA REIS BITENCOURT OLIVEIRA 

promove em desfavor de UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO 

S/A – UTIL. É o sucinto relatório. Os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública detém competência para processar e julgar os feitos em cujo polo 

passivo figurem uma das pessoas jurídicas de direito público 

expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 

5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como 

autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 

2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas.” g.n. Como se percebe, a pessoa jurídica de direito privado 

UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A – UTIL não 

enquadra-se em nenhuma das hipóteses do artigo supramencionado, não 

ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a 

incompetência absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e 

julga-se extinto, sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos 

dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001117-96.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE CATARINA DA SILVA VITAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NILSON VITAL JUNIOR OAB - MT0009320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001117-96.2018.8.11.0001 REQUERENTE: REJANE CATARINA DA SILVA 

VITAL REQUERIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA., BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/ PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM 

DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA que a parte 

autora REJANE CATARINA DA SILVA VITAL promove em desfavor de 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e BANCO 

BRADESCO SA. É o sucinto relatório. Os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública detém competência para processar e julgar os feitos em cujo polo 

passivo figurem uma das pessoas jurídicas de direito público 

expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 

5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como 

autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 

2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas.” g.n. Como se percebe, as pessoas jurídicas de direito privado 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e BANCO 

BRADESCO SA não enquadram-se em nenhuma das hipóteses do artigo 

supramencionado, não ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, 

reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste Juizado para 

processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução do mérito, a 

presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001208-89.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY REGINA DA SILVA JABER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA GARCIA OAB - RO4867 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001208-89.2018.8.11.0001 REQUERENTE: KELLY REGINA DA SILVA 

JABER REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., VRG 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS (OVERBOOKING) que a parte autora KELLY REGINA DA 

SILVA JABER promove em desfavor de GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES e VRG LINHAS AÉREAS S.A. É o sucinto relatório. Os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública detém competência para 

processar e julgar os feitos em cujo polo passivo figurem uma das 

pessoas jurídicas de direito público expressamente listadas no art. 5º, II, 

da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado 

Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” g.n. Como 

se percebe, as pessoas jurídicas de direito privado GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES e VRG LINHAS AÉREAS S.A não enquadram-se em 

nenhuma das hipóteses do artigo supramencionado, não ostentando foro 

neste juízo. Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001206-22.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELLENYR CATHIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA GARCIA OAB - RO4867 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001206-22.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ELLENYR CATHIA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., 

VRG LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS (OVERBOOKING) que a parte autora 

ELLENYR CATHIA DO NASCIMENTO promove em desfavor de GOL 

LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A e VRG LINHAS AÉREAS S.A. É o 

sucinto relatório. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública detém 

competência para processar e julgar os feitos em cujo polo passivo 

figurem uma das pessoas jurídicas de direito público expressamente 

listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 5º Podem ser 

partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as 

pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim 

definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – 

como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, 

bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” 

g.n. Como se percebe, as pessoas jurídicas de direito privado GOL 

LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A e VRG LINHAS AÉREAS S.A não 

enquadram-se em nenhuma das hipóteses do artigo supramencionado, 

não ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, reconhece-se de ofício, 

a incompetência absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e 

julga-se extinto, sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos 

dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 200, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Portaria N.05/2017 do Conselho da Magistratura do 

Tribunal de Justiça do Estado e Mato Grosso, e;

CONSIDERANDO o requerimento apresentado pela Associação dos 

Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso (ANOREG-MT), 

solicitando à Corregedoria-Geral da Justiça, para facultar a suspensão 

das atividades nas Serventias Extrajudiciais do Estado de Mato Grosso 

nos dias em que houver jogos da seleção brasileira de futebol, na Copa do 

Mundo de 2018;

CONSIDERANDO a decisão proferida no Expediente n. 0031800-39.2018 

da Corregedoria-Geral da Justiça, resolve;

Artigo 1º - Nos exatos termos contidos na Portaria n. 629/2018-PRES da 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fica 

determinado o ponto facultativo no Foro Extrajudicial da Comarca de 

Rondonópolis no dia 22.06.2018 em virtude do jogo Brasil X Costa Rica e a 

alteração do horário de expediente das 08h à 12h no dia 27.06.2018, 

tendo em vista o jogo Brasil X Sérvia.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor imediatamente com sua divulgação 

interna e comunicação aos demais órgãos e entidades do Estado.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 202, DE 20 DE JUNHO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública, Edson Dias Reis, por 

intermédio do Ofício nº 032-2018-Gab. datado de 13.06.2018, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 20 de junho de 2018, a servidor a Isabela 

Mattoso, matrícula 34248, portadora da Cédula de Identidade RG - 

20874103 SSP- MT, cadastrado no CPF 046.422.511-62, do cargo de 

Assessora de Gabinete I, da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 201, DE 20 DE JUNHO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública, Edson Dias Reis, por 

intermédio do Ofício nº 032-2018-Gab. datado de 13.06.2018, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 20 de junho de 201 8, o servidor 

Vanderson dos Reis, matrícula 31016, portador da Cédula de Identidade 

RG - 18113613 SSP- SP, cadastrado no CPF 036.389.671-66, do cargo de 

Assessor de Gabinete II, da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro
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PORTARIA Nº 198, DE 19 DE JUNHO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar o servidor Milton Pereira, matrícula nº 6674, como 

Gestor Geral, na Central de Administração, no período de 23 de julho a 11 

de agosto de 201 8, em razão do usufruto de férias da servidora Priscilla 

Bosco Oliveira Lopes Queiroz, matrícula nº 24727.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 198, DE 19 DE JUNHO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar o servidor Allan Vitor Sousa da Mata, matrícula nº 

36028, como Gestor Judiciário , na 5ª Vara Criminal, no período de 27 a 29 

de junho de 201 8; 02 a 21 de julho de 2018 e de 23 de julho a 11 de 

agosto de 2018, em razão do usufruto de folgas compensatórias e férias 

da servidora Solange Rockenbach, matrícula nº 5667.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 196, DE 19 DE JUNHO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Maria Luiza Soares , matrícula nº 4710, 

como Gestora Administrativo 2, na Central de Administração, no período 

de 02 a 11 de julho de 201 8, em razão do usufruto de férias d o servidor 

Paulo Rodrigues de Oliveira, matrícula nº 5666.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 195, DE 19 DE JUNHO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar o servidor Adão Pimentel da Silva, matrícula nº 1902, 

como Gestor Administrativo 3, na Central de Administração no período de 

02 a 11 de julho de 2018, em razão do usufruto de férias da servidora 

Humaita Gomes Pereira Nogueira , matrícula nº3374.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 194, DE 19 DE JUNHO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar o servidor Eduardo Rocha Passos, matrícula nº 5674, 

como Gestor Administrativo 3, na Central de Administração no período de 

02 a 16 de julho de 2018, em razão do usufruto de férias da servidora 

Sonia Aparecida dos Santos Barreto, matrícula nº 2838.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000714-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADYA KARINA CAVALCANTE SARAVY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) do(a) requerido(a) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contrarrazoar o recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003156-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAYSON WENNER VIEIRA VIANA (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, traga ao autos a guia de recolhimento com os dados 

preenchidos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003068-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELUSMAR MAGGI SCHEFFER (EXEQUENTE)

FERNANDO MAGGI SCHEFFER (EXEQUENTE)

ERAI MAGGI SCHEFFER (EXEQUENTE)

JOSE MARIA BORTOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET (EXECUTADO)

KATIA ELISABETH GEHRING BURTTET (EXECUTADO)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contrarrazoar o recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000409-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LOPES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ANTONIO BELEM (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste sobre o decurso de prazo de citação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005802-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES FRETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005381-24.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE N. YAMASSAKI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLA GOMES FAVRETO OAB - MT19384/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000788-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GONCALVES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

SERASA S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000784-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT12992/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003214-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS BRASIL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MARINALDO VENTURINI LEITE (EXECUTADO)

VANESSA DE AMORIM PINHEIRO (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000725-24.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO BRANCO JUNIOR OAB - SP86475 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UELITON PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003913-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA RODRIGUES KONANZ SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a certidão de Oficial de Justiça de ID 

5908888.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 819481 Nr: 2735-58.2016.811.0003

 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: PAULO HENRIQUE BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHUVEIRÃO DAS TINTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por Paulo 

Henrique Braga, assim, via de consequência, mantenho a decisão 

( f l . 7 0 / 7 4 ) ,  e m  s u a  í n t e g r a . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,19/junho/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 821764 Nr: 3528-94.2016.811.0003

 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: ATIVA LOCAÇÃO LTDA, WEBER MOREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR – ENPA - 

CONTÉCNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:11632, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:OAB/MG 83.492, LEANDRO MARTINS PARREIRA - 

OAB:OAB/MG 86.037

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto os 

Embargos de Declaração de fl. 110, opostos pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 717536 Nr: 12980-70.2012.811.0003

 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: AUTO LOCADORA SHOWCAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEIR BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, MARIBEL GONZALEZ SANTIAGO - OAB:11328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

Defesa por Negativa Geral (fl. 77/78), apresentada pela Defensoria 

Publica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 806819 Nr: 16955-95.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDVT, JENY MACHADO DO VAL TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 Do advogado da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 203/218.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari
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 Cod. Proc.: 753881 Nr: 9758-26.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZANTE ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO GONÇALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZANDRA FERNANDES BATISTA 

- OAB:18458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos 

quanto aos Embargos à Ação Monitória, apresentados pela defensoria 

pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 825316 Nr: 4728-39.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE BREDA, JOSE HENRIQUE BREDA 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMELI SCHIAVON - 

OAB:MT/11621-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/ RJ 86235

 Dos advogados das partes para ciência do inicio das atividades periciais 

do perito ILSON PEREIRA DOS SANTOS, ao dia 19 de Julho de 2018, às 

14:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Dos advogados das partes requerentes para, no prazo legal, 

manifestarem quanto aos Embargos de Declaração de fls. 281/282 e 

285/290.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 817918 Nr: 2183-93.2016.811.0003

 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: WALLACE FERREIRA VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, assim, via de 

consequência, mantenho a decisão (fl.145/149), em sua 

í n t e g r a . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,19/junho/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 803080 Nr: 15626-48.2015.811.0003

 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: RONDOGRÃOS CEREAIS FARELOS E TRANSPORTES 

LTDA, SILVIO MOREIRA ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANZAL TRANSPORTES ZANELLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FERNANDO VIALLE - 

OAB:05965, LUIZ CARLOS PROVIN - OAB:41625/PR, RAFAELA DENES 

VIALLE - OAB:40.889 PR

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto aos 

Embargos de Declaração de fl. 144/146.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 710013 Nr: 4961-75.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA, JOSE TARCISIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Santa Cruz na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707126 Nr: 1877-66.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON COSTA SOARES ME, NALVA NILTA 

DE SOUZA BARROS MELO, RIVIAN FERREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DA SILVA BARBOZA 

- OAB:OAB/MT14573

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do requerente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias comprovar nos autos a publicação do edital, uma 

vez que o juntado aos autos, fls. 169 não pertencem ao presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 746313 Nr: 5787-33.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CILENE BATISTA CAMPOS, 

CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS, APARECIDA DOS SANTOS SILVA, JOÃO 

AUGUSTO LOVAIS, ELIOMAR PEREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a a correspondência devolvida nos autos (fls. 100 e 101).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 861966 Nr: 3869-86.2017.811.0003

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 371 de 607



 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: MPDEDMG, FLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI RODRIGUES - OAB:MT/ 

2.990

 Do advogado da parte Autora, dos termos da decisão de fls. 662, 

transcrita sua parte final a seguir [...]Assim, verifica-se a incompetência 

deste Juízo para processar o presente feito, pelo que determino a 

remessa destes autos à uma das Varas Especializadas de Família e 

Sucessões da presente Comarca, mediante as cautelas de 

estilo.Intime-se. Cumpra-se.Roo-MT, 19 de junho de 2017.Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 861966 Nr: 3869-86.2017.811.0003

 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: MPDEDMG, FLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI RODRIGUES - OAB:MT/ 

2.990

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n. º 3869-86.2017.811.00003

Ação: Prestação de Contas

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Valdenir Onofre da Silva.

Vistos, etc.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o feito se trata de Ação de 

Jurisdição Voluntária com a finalidade de prestação de contas apensa ao 

feito de interdição de nº3873-26.2017.811.0003 (Código – 861976).

In casu, considerando que o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão 

do Provimento n.? 10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de 

Mato Grosso, em face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 

4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca somente as Varas de Família e 

Sucessões têm competência para processar e julgar os feitos envolvendo 

as matérias de família e sucessões, bem como as ações de jurisdição 

voluntária (destaquei).

 Assim, verifica-se a incompetência deste Juízo para processar o 

presente feito, pelo que determino a remessa destes autos à uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da presente Comarca, 

mediante as cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Roo-MT, 19 de junho de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002453-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ADRIANO JESUS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte executada, da petição ID ID 

13256699 e 13256714, bem com, da certidão ID 13766266, para 

cumprimento no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009408-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte executada, da petição ID ID 

13258321 e 13258340, bem com, da certidão ID 13766822, para 

cumprimento no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 726871 Nr: 7781-33.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R P DE SOUZA & CIA LTDA, REGINALDO 

PEREIRA DE SOUZA, GIOVANI ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte exequente, para que, 

proceda a localização dos herdeiros de Giovani Alves da Silva, 

manifestando-se acerca de informações pertinentes ao processo e 

requerendo o que entender de direito em 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 713210 Nr: 8318-63.2012.811.0003

 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: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-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 

manifestar-se sobre o petitório de fls. Nº 237/245, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 417731 Nr: 211-35.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI DOS SANTOS NAZI, HILTON 

FIGUEIREDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 
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Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 0023/2017-GAB e, em se tratando estes autos de 

Execução de Título Extrajudicial, ante a realização de buscas de bens por 

meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, nos últimos 02 (dois) anos, 

tornando incabível, neste caso, nova busca de bens pelos sistemas já 

utilizados sem a apresentação de novos argumentos a justificá-lo, 

IMPULSIONO o presente, para o fim de INTIMAR a parte exequente para 

que, em 05 (cinco) dias, INFORME bens passíveis de penhora, sob pena 

de suspensão do processo por 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, III, 

CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 724789 Nr: 5757-32.2013.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Intimação do patrono da parte autora, que os autos encontram-se com 

vista.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 418255 Nr: 716-26.2009.811.0003

 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: LUIS VICENTE LOURENÇO, NOEMIA GONCALVES 

SANTOS LOURENCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIL SOCIEDADE DE COMÉRCIO IMOBILIÁRIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOBER SEIDENFUS - 

OAB:MT/11.454-A

 Vistos etc.

Por motivo de foro íntimo, declaro-me suspeita para jurisdicionar nos autos 

ora em exame, consoante permissivo contido no artigo 145, § 1º, do 

Código de Processo Civil de 2015.

Encaminhe-se o feito ao substituto legal desta magistrada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 710696 Nr: 5673-65.2012.811.0003

 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: CONDOMINIO EDIFICIO SAMAMBAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA DE CAIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesses termos, 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 inicial, 

CONDENANDO a demandada ao pagamento, ao autor, do valor de R$ 

3.567,25 (três mil quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco 

centavos), atualizado até o dia 02.05.2012 (fls. 16), o qual deverá ser 

devidamente corrigido monetariamente pelo índice INPC desde então e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, demais dos outros encargos 

contratuais previstos, aplicáveis ao débito.CONDENO, ainda, a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das 

partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capítulo 6, seção 16, 

item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA 

GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.CONSIGNO, 

outrossim, que após o trânsito em julgado, com a devida certificação, caso 

haja posterior pedido de cumprimento de sentença devidamente instruído 

com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos exatos 

termos do artigo 524 do CPC/15, deverá essa Secretaria PROMOVER às 

anotações e alterações necessárias. Em seguida, INTIME-SE o devedor 

para cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos moldes previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo 

o pagamento voluntário, no prazo assinalado, o débito será acrescido de 

multa de dez por cento (art. 523, §1º), expedindo-se, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação (art. 523, §3º do CPC). O devedor 

poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o disposto no artigo 

525 do CPC/15. Havendo pagamento espontâneo do valor devido, 

expeça-se o necessário ao levantamento pelo credor, observando-se os 

requisitos legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 770784 Nr: 2518-49.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO RODRIGUES DA SILVA JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não obstante o teor da certidão retro no que toca à inércia do autor, 

observo que este processo foi extinto em 01 de outubro de 2015, 

consoante sentença de fls. 48.

Assim, cumpra-se conforme sentença ali proferida, arquivando-se os 

autos quando nada mais houver pendente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 753772 Nr: 9697-68.2014.811.0003

 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: ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEY ANJOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMAO - 

OAB:SP/209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre o mandado e a certidão do Oficial de Justiça de 

folhas nº69/70, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 286292 Nr: 1467-57.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORECIO MENDES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:MT/3162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:3162/MT7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/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 patrono da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias manifestar sobre as fls. 218/220, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 841544 Nr: 9010-23.2016.811.0003

 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: TRANS GAITEIRO TRANSPORTES RODOVIARIOS DE 

CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN MARCEL PAISANI - 

OAB:OAB/PR 45467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIRY ANTONIO DA SILVA 

AVILA - OAB:MS/6.090, Rafael Nepomuceno de Assis - OAB:12093-B

 Vistos etc.

Diante da Portaria n°629/2018-PRES, que estabeleceu horário de 

expediente das 08h às 12h no dia 27.06.2018, restando prejudicada a 

realização da audiência designada nestes autos, CANCELO aludida 

audiência, REDESIGNANDO o ato para o dia 21 de agosto de 2018, às 14h.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 752858 Nr: 9226-52.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO JOSE MUZETTE, SERGIO OLIVEIRA 

GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 Vistos etc.

Diante da Portaria n°629/2018-PRES, que estabeleceu horário de 

expediente das 08h às 12h no dia 27.06.2018, restando prejudicada a 

realização da audiência designada nestes autos, CANCELO aludida 

audiência, REDESIGNANDO o ato para o dia 21 de agosto de 2018, às 15h.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 707271 Nr: 2037-91.2012.811.0003

 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: UANDERSON SANTOS DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 756783 Nr: 11367-44.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI DUARTE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BAVARESCO DE SOUZA 

- OAB:MT/ 14.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT3127A

 Vistos etc.

Diante da Portaria n°629/2018-PRES, que estabeleceu horário de 

expediente das 08h às 12h no dia 27.06.2018, restando prejudicada a 

realização da audiência designada nestes autos, CANCELO aludida 

audiência, REDESIGNANDO o ato para o dia 07 de agosto de 2018, às 16h.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 418826 Nr: 1267-06.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDSO, ROSELI TELES DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON OLIVEIRA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte requerida da r. Sentença 

de fls. Nº 160.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 713322 Nr: 8435-54.2012.811.0003

 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: ALMIRO JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Vistos etc.

Diante da Portaria n°629/2018-PRES, que estabeleceu horário de 

expediente das 08h às 12h no dia 27.06.2018, restando prejudicada a 

realização da audiência designada nestes autos, CANCELO aludida 

audiência, REDESIGNANDO o ato para o dia 07 de agosto de 2018, às 17h.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 34675 Nr: 9429-78.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOMAQ TRATORPECAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEIA LIRA DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON NEY RIBEIRO VILELA 

- OAB:508-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 patrono da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 822507 Nr: 3771-38.2016.811.0003

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIS BETHANIA MARTINS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 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 impugnar 

a Contestação de folhas nº 62/64, no prazo legal.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 382727 Nr: 10935-06.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU REIS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora, devidamente intimada para conferir 

prosseguimento no feito, deixou transcorrer o prazo “in albis”, estando os 

autos indevidamente paralisados.

É o que merece registro. Fundamento e decido.

Não obstante ter sido devidamente intimada, a parte autora não promoveu 

o regular andamento do feito, permanecendo o processo paralisado 

indevidamente, deve ser julgado extinto, nos termos do art. 485, III, da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil):

"485.O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)."

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, conforme 

inteligência do art. 485, III, da Lei 13.105/15.

Condeno a demandante ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 414985 Nr: 10643-50.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ ALVES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CORSINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637/MT

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação, bem como a extinção do feito.

A redação do artigo 924, inciso II, da Lei n.º 13.105/15 - Código de 

Processo Civil é no seguinte sentido:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 (...).

Por todo o exposto, noticiado a transação entre as partes, HOMOLOGO o 

acordo entabulado, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de 

consequência, julgo extinto o presente cumprimento de sentença, com 

resolução de mérito, o que faço com base nos artigos 487, inciso III, alínea 

“b” c/c 924, inciso II, ambos do CPC/15.

Honorários na forma pactuada. Custas finais pelo devedor.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 813692 Nr: 798-13.2016.811.0003

 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: MANOEL SOARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, a 

teor do art. 485, I, do CPC/15, nos seguintes termos: a) CONFIRMO OS 

EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA deferida às fls. 35/36. b) DECLARO a 

inexistência do débito em questão; c) CONDENO a requerida a indenizar o 

autor no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) quanto ao dano moral 

experimentado, com fulcro no art. 14, "caput", da Lei 8.078/91, 

devidamente corrigido monetariamente a partir desta data até o dia do 

efetivo pagamento pelo INPC, acrescido de juros legais impostos da data 

do evento danoso (bloqueio indevido da linha telefônica). CONDENO, a 

requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo, desde já, em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC/15.CONSIGNO, 

outrossim, que após o trânsito em julgado, com a devida certificação, caso 

haja posterior pedido de cumprimento de sentença devidamente instruído 

com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos exatos 

termos do artigo 524 do CPC/15, deverá essa Secretaria PROMOVER às 

anotações e alterações necessárias. Em seguida, INTIME-SE o devedor 

para cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º), 

expedindo-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação (art. 523, §3º 

do CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se 

o disposto no artigo 525 do CPC/15. Caso haja pagamento espontâneo do 

valor devido ao autor, desde já autorizo seu levantamento, mediante o 

preenchimento dos requisitos legais pertinentes, especialmente a 

existência de procuração com poderes para receber e dar quitação pelo 

peticionário, se for o caso.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 389082 Nr: 2715-82.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIO BALBINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA JUSSARA HOPPE, EVANDRO KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N. 2715-82.2007.811.0003

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): ODILIO BALBINOTTI

EXECUTADO(A,S): ANGELA JUSSARA HOPPE e EVANDRO KLEIN

CITANDO(A,S): Angela Jussara Hoppe, Cpf: 67115659087, Rg: 

206479954-3 SSP RS Filiação: , brasileiro(a), , agricultora, Endereço: Av. 

Curitiba, N° 3.104, Apto 202, Bairro: Centro, Cidade: Sorriso-MT e Evandro 

Klein, Cpf: 72777478015, Rg: 8054.353.175 SSP RS Filiação: , brasileiro(a), 

divorciado(a), agricultor, Endereço: Av. Curitiba, N° 3104, Bairro: Centro, 

Cidade: Sorriso-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/04/2007

VALOR DO DÉBITO: R$ 100.833,25

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da efetiva citação, o 

PRINCIPAL E ACESSÓRIOS LEGAIS, ABAIXO INDICADO, sob pena de lhe 

ser(em) penhorado(s) eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela parte 

credora, cuja constrição tenha sido deferida pelo Juízo* ou, na falta da 

indicação e respectivo deferimento, tantos bens quanto bastem para a 

satisfação integral da Execução, de acordo com a gradação legal (art. 

829, § 2º e art. 835, caput, ambos do CPC), onde quer que se encontrem, 

ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 845, do 

CPC). Ficando os executados cientes de que a partir da expiração do 

prazo deste edital, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para, 

independentemente da realização ou não da penhora, opor, querendo, 
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EMBARGOS DO DEVEDOR, de modo que a contagem do prazo, quando se 

tratar de litisconsórcio passivo, obedecerá ao disposto no art. 915, § 1º, 

do CPC.

 RESUMO DA INICIAL: “Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que 

o exeqüente reclama o pagamento de um crédito no valor de R$ 

100.833,25 (cem mil oitocentos e trinta e três reais e vinte e cinco 

centavos); requer que os executados paguem o valor principal 

devidamente corrigido, bem como honorários fixados, no prazo de 03 

(três) dias. Dá à causa o valor de R$ 100.833,25 (cem mil oitocentos e 

trinta e três reais e vinte e cinco centavos).”

DECISÃO: “Vistos etc. DEFIRO o pedido retro, no tocante a citação por 

edital da parte executada, visto que preenche os requisitos do artigo 256 

do Novo Código de Processo Civil. Cite-se a parte demandada por edital, 

observando-se o disposto no artigo 257 do Novo CPC. O prazo do edital 

será de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo do edital sem resposta, 

certifique-se a revelia. Nesse caso, desde já nomeio a Defensoria Pública 

Estadual, atuante nesta Comarca, como curadora especial da parte 

requerida, que deverá ser intimada de seu munus para que promova a 

defesa de seus interesses, no prazo legal. Expeça-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Cumpra-se.”

 Rondonópolis - MT, 20 de junho de 2018.

Solange de Lucena Dantas Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 787363 Nr: 9147-39.2015.811.0003

 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 SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO ALMEIDA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525

 Vistos etc.

Às fls. 73, a parte autora requer a tramitação do feito em segredo de 

justiça. Justifica seu pedido afirmando que são distribuídas inúmeras 

ações de busca e apreensão cujos cumprimentos das liminares restam 

prejudicados e os bens continuam na posse indevida dos financiados.

 Ocorre, todavia, que o art. 5°, inciso LX, da CF/88 dispõe que a lei só 

poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 

intimidade ou o interesse social o exigirem, enquanto que o artigo 189 do 

CPC/15 prevê a possibilidade de o processo tramitar em segredo de justiça 

quando exigir o interesse público ou social e nos demais casos relativos a 

família.

Desta forma, percebe-se que o caso em comento não se amolda a 

nenhuma das permissões legais para que seja determinada a restrição de 

sua publicidade.

Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de fls. 73.

No mais, considerando que, às fls. 35/44, o réu informa que o autor não 

cumpriu com o acordo firmado entre as partes nos autos da ação de 

obrigação de fazer n. 101515-08.2016.8.11.0003, não enviando o carnê 

com todas as parcelas do contrato, o que supostamente gerou a 

inadimplência, determino a intimação do autor para que se manifeste a 

respeito disso, requerendo o que entender de direito em 15 (quinze) dias.

A seguir, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 90869 Nr: 2114-57.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LAERTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CAMILOTTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:3568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. 717/724. Oficie-se ao Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT solicitando a baixa da penhora efetuada 

sobre o imóvel objeto da matrícula 75.455, conforme já determinado nos 

autos.

Após, nada mais havendo pendente, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 730210 Nr: 10802-17.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO BRAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 103/107, determinando a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), conforme 

autoriza o art. 782, § 3º, do CPC/15.

No mais, intime-se o credor a se manifestar nos autos quanto ao 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito para fins 

de satisfação do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar 

bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão dos autos, nos 

moldes do art. 921, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano.

Indefiro o pedido de fls. 111/115, tendo em vista que a pessoa ali indicada 

não figura no polo passivo da presente ação executiva.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 439276 Nr: 7943-33.2010.811.0003

 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: ANTONIO RENATO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NAVES DE OLIVEIRA, IMOBILIARIA 

SANTA FE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Considerando a notícia do falecimento do autor Antonio Renato Franco, 

consoante certidão de óbito carreada às fls. 127, com amparo no art. 110 

do CPC/15, defiro o pleito de substituição processual constante às fls. 

149/150, para constar no pólo ativo da relação processual a Sra. EDINA 

BASSINI FRANCO, esposa do de cujus, anotando-se o necessário no 

registro, distribuição e capa dos autos.

A fim de conferir prosseguimento no feito, havendo necessidade de 

produção de prova oral, designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 07 de agosto de 2018, às 14h, devendo-se intimar as partes e seus 

procuradores.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, cabendo ao Advogado de cada litigante informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca da audiência designada, nos termos 

do art. 455 do CPC/15.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 399187 Nr: 12673-92.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SETER SERVICOS DE ENGENHARIA TELEFONIA E 

REPRESENTACOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO RONDON PLAZA SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358
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 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO a 

pretensão deduzida na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE o pedido da requerente, 

CONDENANDO o requerido ao pagamento, à parte autora, da importância 

de R$ 61.849,88 (sessenta e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e 

oitenta e oito centavos), mais as parcelas vincendas até o fim do contrato, 

acrescidos dos encargos contratuais estabelecidos (cláusula 13 do 

contrato – fls. 45), corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data do 

vencimento de cada uma das prestações inadimplidas, e acrescidos de 

juros legais de 1% ao mês, computados de igual modo a partir do 

vencimento da cada parcela.Quanto ao pedido de RECONVENÇÃO 

apresentado nos autos, pelos mesmos fundamentos acima delineados o 

rejeito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGANDO IMPROCEDENTE, tendo em vista não restar comprovado 

nos autos qualquer débito em aberto da autora com o 

demandado.CONDENO a requerida ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do 

Novo CPC.Quanto à reconvenção, condeno o reconvinte ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a teor do mesmo dispositivo legal supra citado....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 820512 Nr: 3160-85.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISE CAROLINE PRADELA 

ALVES DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT13.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE para:DECLARAR a inexistência dos débitos em 

comento, com a definitiva exclusão dos dados da parte autora dos órgãos 

de restrição ao crédito, bem como a consequente desobrigação de 

pagamento do débito em debate na inicial.INDEFERIR o pedido de 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

em favor do autor, porquanto, conforme demonstrado nos autos, não 

houve a ocorrência de qualquer abalo moral, haja vista a ocorrência da 

situação especificada na Súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça.Havendo o autor decaído de parte mínima de seu pedido, 

CONDENO a requerida ao pagamento das despesas, custas processuais 

e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de 

quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no capítulo 6, seção 16, item 29, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 779742 Nr: 6099-72.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELHO KRULL RAMALHO, MAICON ANTONIO 

FLORENCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial para:DECLARAR a 

inexistência de relação jurídica entre o requerente e os saques bancários 

questionados na inicial;CONDENAR a requerida à restituição em dobro da 

quantia subtraída da conta bancária do consumidor, nos termos do art. 42 

da Lei Complementar nº 8.078/90, acrescida de correção monetária pelo 

INPC desde a data de realização dos saques e juros de mora no importe 

de 1% (um por cento) desde mesma data.[..]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 816369 Nr: 1708-40.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHN LENNON DALLA NORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, especialmente com supedâneo no artigo 373, inc. I, do Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, e dou o 

feito por extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I de 

mesmo Códex.Havendo o autor decaído da totalidade de suas 

postulações, CONDENO-O ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do 

Novo CPC.Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, arquivem-se os 

au tos ,  com as  ba ixas  e  anotações  necessár ias .À s 

providências.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 804666 Nr: 16188-57.2015.811.0003

 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: D LOC MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LTDA, JORGE LUIZ DURANTE ITACARAMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S W METAL IND. E COM. METALURGICA LTDA- 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

ACOLHO a pretensão deduzida na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil de 2015, e JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, CONDENANDO a requerida ao pagamento, à parte 

autora, da importância de R$13.047,87 (treze mil e quarenta e sete reais e 

oitenta e sete centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de 

mora de 1% (um por cento) incidentes desde o vencimento do débito, até a 

data do efetivo pagamento.CONDENO a requerida ao pagamento das 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.[..]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 778626 Nr: 5635-48.2015.811.0003

 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: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA DA SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

ACOLHO a pretensão deduzida na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil de 2015, e JULGO PROCEDENTE o pedido da 

autora, CONDENANDO a requerida ao pagamento, à parte autora, da 

importância de R$8.706,26 (oito mil setecentos e seis reais e vinte e seis 

centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um 

por cento) incidentes a partir da data de 20/02/2014, correspondente a 

última atualização do débito em referência. CONDENO a requerida ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.[...]
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 768690 Nr: 1569-25.2015.811.0003

 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: B A COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, CLAUDIOVANI 

BERTOLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLR TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZALTINO SUZANO - 

OAB:6884-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO parcialmente a 

pretensão deduzida na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para:CONDENAR a requerida ao pagamento, à parte autora, a título de 

danos materiais correlatos às peças e reparos no veículo, no valor de R$ 

46.000,00 (quarenta e seis mil e), que deverá ser atualizado com correção 

monetária pelo INPC, incidente a partir da data do orçamento, qual seja, 

16/07/2014 (fl. 44), e juros de mora de 1% (um por cento), contado a partir 

da citação (CC/2002, art. 405).CONDENAR a requerida ao pagamento, à 

parte autora, a título de danos materiais correlatos ao serviço de guincho, 

no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), que deverá ser 

atualizado com correção monetária pelo INPC, incidente a partir da data do 

orçamento, qual seja, 24/06/2014 (fl. 54), e juros de mora de 1% (um por 

cento), contado a partir da citação (CC/2002, art. 405).CONDENAR a 

requerida ao pagamento, à parte autora, a título de lucros cessantes, no 

valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que deverá ser atualizado com 

correção monetária pelo INPC, incidente a partir da data do evento danoso, 

qual seja, 24/06/2014, e juros de mora de 1% (um por cento), contado a 

partir da citação (CC/2002, art. 405[´...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 785003 Nr: 8191-23.2015.811.0003

 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: SUELI VIEIRA SOBRINHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:OAB/MT15687A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A, PRISCILA KEI SATO - OAB:OAB/MT15684-A

 Intimação do patrono da parte autora, acerca da r. Decisão de folha 166, 

a seguir trnscrita: "Vistos etc. Sobre o pedido de fls. 147/148 manifeste-se 

a autora em 5 (cinco) dias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 704034 Nr: 12011-89.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPRESSÃO VIGILANCIA SEGURAÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER SHIMOSAKAI - 

OAB:MT/10386 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE ROSANA DE JESUS 

PENHAVEL - OAB:MS 15.322

 Vistos etc. DEFIRO conforme requerido pelo autor. Redesigno o ato para o 

dia 21 de agosto de 2018, às 16h. No mais, nos termos no artigo 455, § 5o 

, CPC/2015, determino a condução coercitiva das testemunhas, porquanto 

comprovadamente intimadas e ausentes a este ato. Expeça-se o 

necessário, notadamente os mandados de condução coercitiva. Os 

presentes saem intimados.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000094-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FURTADO REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000094-80.2016.8.11.0003 

AUTOR: SEBASTIAO FURTADO REZENDE RÉU: OI S.A Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DA TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada 

por SEBASTIÃO FURTADO REZENDE em desfavor de OI S/A., ambos 

devidamente qualificados nos autos. O autor alega, em síntese, que a 

requerida teria lançado indevidamente seu nome nos cadastros de 

restrição ao crédito, em razão de um débito inexistente, por serviço jamais 

contratado. Por conta de tais fatos, requer a concessão de tutela de 

urgência para exclusão de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito. 

Pugna, ao final, pelo reconhecimento da inexistência do débito e pela 

concessão de indenização pelo dano moral sofrido. A medida de urgência 

foi deferida. Devidamente citada, a demandada deixou decorrer in albis o 

prazo para defesa (ID 2000427). Por meio da petição de ID 2603564, a 

parte autora requereu a decretação dos efeitos da revelia e julgamento 

antecipado da lide. A requerida apresentou manifestação, postulando a 

improcedência dos pedidos iniciais (ID 6791552). Vieram-me conclusos. É 

o relato do necessário. FUNDAMENTO. DECIDO. Desnecessária a dilação 

probatória; portanto, passo a decidir antecipadamente o feito, nos termos 

do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. No caso em exame, 

verifica-se que a ré foi devidamente citada, permanecendo, contudo, 

inerte, não apresentando contestação, conforme certificado, ocorrendo, 

pois, a sua revelia. Sendo assim, ocorrida a revelia, é o caso de se 

realizar o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, II, do 

CPC/15. Dessa forma, impõe-se desde logo analisar os pedidos 

formulados pela autora, obviamente à luz dos elementos constantes dos 

autos e sempre tendo em vista a incidência dos efeitos da revelia. Ora, 

como se sabe, um dos efeitos da revelia, além da não 

intimação/notificação para os atos processuais, é o de que os fatos 

alegados pelo autor devem ser reputados como verdadeiros. Nesse 

sentido orienta-se a jurisprudência, senão vejamos: “PROCESSO CIVIL. 

REVELIA. O efeito da revelia é o de dispensar o autor da prova dos fatos 

alegados na petição inicial, não discrepando da lógica, nem dos princípios, 

o acórdão que, à base desses fatos, aplica o direito à espécie. Embargos 

de declaração rejeitados.” (STJ – 3ª Turma – EDRESP nº 258.423/SP – 

Relator Min. Ari Pargendler, j. em 05/04/2001, DJU 04/06/2001). Ocorre 

que, embora seja certo que ocorreu a revelia, não é menos certo também 

que o Juiz não está obrigado a reputar todos fatos afirmados pela autora 

como verdadeiros, uma vez que essa presunção, prevista no artigo 344 

do CPC/15, é relativa, a teor, inclusive, da lição de José Roberto dos 

Santos Bedaque: “Mas, evidentemente, não está o julgador vinculado de 

forma inexorável à versão apresentada na inicial, pelo simples fato de ser 

o réu revel. Tanto a presunção de veracidade (art. 319), a rigor 

dispensável, como a desnecessidade de produção de prova (art. 334, III), 

pressupõem, no mínimo, a verossimilhança da afirmação. (...) Por isso, 

considera-se relativa a presunção estabelecida no dispositivo ora 

comentado. (...) É preciso ressaltar, ainda, que os efeitos da revelia estão 

relacionados exclusivamente a aspectos fáticos da relação jurídica de 

direito material. Nada impede, portanto, seja rejeitada a pretensão do autor, 

não obstante a revelia e a verossimilhança dos fatos, se a questão for 

exclusivamente de direito e o juiz extrair do texto legal conclusão diversa 

da apresentada na inicial (cf. Ap. 822.333-4, Guarulhos, 1º TACSP, 12ª 

Câmara, j. 22.5.2001, v.u., por mim relatada)” (José Roberto dos Santos 

Bedaque, em Código de Processo Civil Interpretado, Coordenador Antônio 

Carlos Marcato, Edit. Atlas, 2004, págs. 967/968) Por outro lado, 

verifica-se que a ré não se enquadra nas causas de afastamento dos 

efeitos da revelia, elencadas no artigo 345 do mesmo diploma legal. Feitas 

tais considerações iniciais de ordem processual, passo à imediata análise 

do mérito, o qual será analisado obviamente à luz dos efeitos da revelia, 
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presumindo-se, pois, verdadeiros todos os fatos alegados na inicial e não 

impugnados em contestação (diante da revelia da ré). A lide versa 

primordialmente sobre a inexistência do débito registrado em nome do 

autor, que gerou a comprovada negativação de seu nome e o dano moral 

decorrente dessa negativação. De outro norte, analisando toda a prova 

carreada aos autos, denota-se indiscutível a relação de consumo 

existente entre as partes demandante e demandada, conforme preleciona 

o art. 2º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, portanto, deve ser 

regida por suas normas. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, 

sendo o demandante consumidor - parte hipossuficiente em termos de 

produção de provas, se comparado ao demandando, deverá ser aplicada 

em seu favor a inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, tendo em vista a documentação 

jungida aos autos. Esse é o entendimento já sedimentado na 

jurisprudência, “in verbis”: “Mostrando-se verossímil a versão autoral e 

emergindo evidente a hipossuficiência do consumidor perante a 

fornecedora, há de ser aplicada a inversão do ônus da prova e, favor 

daquele, consoante previsto no inciso VIII, do art.. 6º do CDC, 

facilitando-lhe a defesa de seu direito.” (TJDFT. Processo: 

20030410073464ACJ. Rel. Des. BENITO AUGUTO TIEZZI. Publicação no 

DJU: 20/11/2003, p. 54). A parte autora alega nunca ter contratado 

qualquer produto/serviço da empresa reclamada, de modo que 

desconhece os débitos gerados e sustenta que a inclusão do seu nome 

no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito é totalmente 

indevida. No caso em exame, a parte ré não se desincumbiu de seu o 

ônus de demonstrar a efetiva contratação serviço aludido pelo autor, cuja 

ocorrência é negada pelo consumidor. Estava a cargo da ré essa prova, 

não somente porque teria que demonstrar fato positivo donde ressai o 

direito de negativar (não sendo razoável determinar que o autor prove fato 

negativo – a chamada “prova diabólica”), mas também em virtude de ser a 

demandada quem dispõe dos mecanismos adequados para produzir essa 

prova. Assim, a demandada, sendo revel, evidentemente não juntou 

qualquer documento que comprovasse a contratação dos serviços de 

telefonia pelo demandante, visto que não trouxe aos autos contrato 

assinado pelo autor ou gravado por meio de atendimento telefônico (forma 

comum de contratação dessa espécie de produto). Prescreve o artigo 927 

do Código Civil de 2002: “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. 

Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 

casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem.” Nos termos do artigo 6º da Lei 8.078/90, a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos, são direitos básicos do consumidor. In casu, é certo 

que o autor comprovou a inserção de seu nome em cadastro de maus 

pagadores, tendo negado a existência de vínculo contratual com a ré, a 

qual, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a sua 

existência. Dessa forma, entendo não ser devida a cobrança do valor que 

gerou a negativação do nome do autor, conforme documento acostado à 

inicial. Indevida, portanto, a negativação atacada neste feito. Quanto à 

indenização por dano moral, entendo que merece guarida o pleito do 

requerente, portanto, em face da negativação indevida de seu nome. A 

empresa requerida indubitavelmente cometeu dano moral passível de 

reparação ao afrontar a liberdade de contratar do requerente, 

submetendo-o, ainda, a vários outros contratempos, como a 

impossibilidade de realizar outros negócios. É inquestionável, portanto, que 

a conduta da requerida causou muito mais do que mero dissabor ou 

aborrecimento, pois o requerente, na busca de resolução das pendências 

e não obtendo êxito, permaneceu na condição de devedor, com seu nome 

incluído injustamente no cadastro de inadimplentes, configurando-se o 

chamado dano in re ipsa. Como não há critérios objetivos para proceder à 

quantificação do dano moral, devemos nos basear no critério de que o 

valor deve conferir efeitos compensatórios, punitivos e preventivos, 

atentando-se para as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico 

lesado, observando sempre os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Diante do acima exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido do requerente, DECLARANDO a inexistência do 

débito em comento, com a definitiva exclusão do nome da parte autora dos 

órgãos de restrição ao crédito, bem como a consequente desobrigação de 

pagamento do débito em debate na inicial, que ensejou a negativação, por 

parte do autor. CONDENO a requerida ao pagamento, ao demandante, a 

título de danos morais, do valor de R$ 8000,00 (oito mil reais), devidamente 

corrigido monetariamente a partir desta data pelo INPC 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. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem 

a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no capítulo 6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - CGJ. CONSIGNO, outrossim, que após o trânsito em 

julgado, com a devida certificação, caso haja posterior pedido de 

cumprimento de sentença devidamente instruído com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, nos exatos termos do artigo 524 do 

CPC/15, deverá essa Secretaria PROMOVER às anotações e alterações 

necessárias. Em seguida, INTIME-SE o devedor para cumprir a sentença, 

mediante o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento (art. 

523, §1º), expedindo-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação 

(art. 523, §3º do CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, 

observando-se o disposto no artigo 525 do CPC/15. Caso haja pagamento 

espontâneo do valor da condenação e disponha o peticionário de 

levantamento do valor de poderes para receber e dar quitação, desde já 

autorizo a expedição do alvará pertinente, em sendo requerido. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 20 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007513-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLE MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1010164-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL DA SILVA NALINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER 

DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007964-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BATISTA NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYME GARCIA OLIVEIRA OAB - SP401568 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)
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INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001370-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RAFAEL BIZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SOUZA BIZERRA OAB - MT20448/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001370-15.2017.8.11.0003 Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito com pedido de Danos Morais por Coação 

Requerente: Pablo Rafael Bizerra Requerida: Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A Vistos etc. PABLO RAFAEL BIZERRA, 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS POR COAÇÃO 

contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

também qualificada no processo, visando obter a declaração judicial da 

inexistência do débito mencionada na inicial, e ressarcimento dos alegados 

danos sofridos. O autor é titular da UC 6/100745-9. Aduz que em 

dezembro/2016 foi notificado pela empresa ré, informando a constatação 

de suposta irregularidades em sua Unidade Consumidora, sendo feita a 

revisão de faturamento no valor de R$ 1.025,91 (um mil e vinte e cinco 

reais e noventa e nove centavos). Afirma que este valor foi cobrado na 

fatura com vencimento em 23/02/2017, cujo total corresponde ao importe 

de R$ 1.339,40 (um mil trezentos e trinta e nove reais e quarenta 

centavos). Diz que a requerida realizou, de forma unilateral, inspeção na 

UC de sua propriedade e constatou diferença no consumo de energia 

elétrica. Impugna o valor cobrado. Sustenta que buscou solucionar o 

problema administrativamente junto ao PROCON - Processo nº. 

51-003-001-16000-5365, porém, a requerida limitou-se apenas a dividir o 

valor da parcela, alegando que o valor é devido. Argui que os atos 

praticados pela demandada são arbitrários e ilegais. Invoca a proteção da 

tutela jurisdicional para obter declaração de inexistência do débito, e 

ressarcimento dos danos sofridos. Juntou documentos. No Id. 5577750, o 

autor comparece aos autos e informa que não se faz necessário a análise 

do pedido liminar, vez que já havia ocorrido a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica e posteriormente o seu restabelecimento, pois houve o 

pagamento da fatura no valor de R$ 1.339,40 (um mil trezentos e trinta e 

nove reais e quarenta centavos). Juntou comprovante (Id. 5577762). A 

requerida apresentou contestação no Id. 9187955. Em preliminar, impugna 

a concessão da justiça gratuita concedida ao autor. No mérito sustenta a 

regularidade do débito vez que este é oriundo de procedimento 

administrativo em razão da constatação da existência de irregularidade na 

UC do autor. Em longo arrazoado, sustenta a existência do débito, a 

legalidade da apuração de irregularidades e a regularidade na emissão da 

fatura. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. 

Tréplica apresentada no Id. 9235467. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra, vez que a prova produzida é suficiente para solução da lide 

e não há necessidade de dilação probatória, na forma do artigo 355, I, do 

CPC. O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido: "Presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do 

juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, 

rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o 

julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - 

vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os elementos 

necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 

38.931-3). "A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. A concessionária de energia apresentou em 

preliminar, impugnação a concessão da justiça gratuita deferida ao autor. 

Aduz que não foi comprovado na inicial que o requerente é 

hipossuficiente. Verifica-se no Id. 5038133, que o autor declara-se pobre 

na acepção jurídica do termo, razão pela qual lhe foi deferido o benefício 

da gratuidade. A declaração da parte, no sentido de que é pobre forma 

presunção relativa de veracidade que, no caso dos autos, não restou 

desfeita por qualquer elemento seguro em sentido diverso. Não se pode 

olvidar que o acesso à justiça é exercício da cidadania. O art. 5º, LXXIV, 

CF/88 determina que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Exige-se a 

comprovação da pobreza jurídica. Já a Lei 1.060/50 se contenta com a 

declaração de que a parte não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família [art. 4º, caput]. Conclui-se: é beneficiário de assistência jurídica 

integral e gratuita quem não possui, comprovadamente, recursos 

suficientes. Mas, para gozar dos benefícios da assistência judiciária e de 

justiça gratuita [tão-somente estes, que são regulados pela Lei 1.060/50], 

basta a declaração de insuficiência de recurso. Neste sentido, o STF já 

firmou a compatibilidade da assistência judiciária e justiça gratuita 

reguladas pela Lei 1.060/50 com o art. 5º, LXXIV, CF/88. Portanto, para se 

obter a assistência judiciária basta a declaração, feita pelo próprio 

interessado. Presume-se pobre quem afirmar esta condição, nos termos 

do art. 4º, §1º, da Lei 1.060/50 [presunção juris tantum]. Ademais, o autor 

juntou aos autos cópia de sua CTPS (Id. 9235559), o que comprova a 

alegada hipossuficiência. Desta forma, rejeito a preliminar. Ingresso no 

mérito da demanda, observando que o autor pretende obter a declaração 

de inexistência de débito em face da emissão da fatura unilateral por parte 

da demandada e o ressarcimento do alegado dano sofrido. Consta dos 

autos que a ré, após constatar suposta irregularidade no medidor de 

energia instalado na UC do autor, emitiu uma revisão de faturamento de 

energia elétrica no valor de R$ 1.025,91, sendo embutida na fatura do mês 

de fevereiro de 2017, totalizando a quantia de R$ 1.339,40, a título de 

consumo não faturado. É incontroverso que houve a emissão da fatura de 

forma unilateral, bem como que a perícia realizada no equipamento se 

efetivou a revelia do demandante. O entendimento pretoriano dominante é 

no sentido de que é legal a cobrança presumida de energia elétrica, a 

partir de constatação de violação do medidor de consumo. No entanto, 

existem algumas peculiaridades a afastar a lisura da cobrança feita pela 

requerida. Entendo que, no caso específico destes autos, não foi 

observado o devido processo legal, sempre necessário quando vai se 

impor ônus ao consumidor. Conforme preceituado na Constituição da 

República, "ninguém será privado (...) de seus bens sem o devido 

processo legal" (art. 5º, LIV, CF) e "aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5º, LV, 

CF). Ampla defesa, na lição de Alexandre de Moraes, é "o asseguramento 

que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o 

processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou 

mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necessário" (in ob. cit. p. 

124), enquanto o direito a recurso é, na visão de Moacyr Amaral Santos "o 

poder de provocar o reexame de uma decisão, pela mesma autoridade 

judiciária, ou por outra hierarquicamente superior, visando obter a sua 

reforma ou modificação, ou apenas a sua invalidação." (in Primeiras 

Linhas de Direito Processual Civil, 4ª ed., V. III, nº 694, p. 103). Sobre a 

obrigatoriedade de observância do devido processo legal em qualquer 

procedimento administrativo, o colendo Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. 

Carlos Velloso, já pontificou que "a Constituição Federal determina que o 

devido processo legal aplica-se aos procedimentos administrativos (C.F., 

art. 5º, LV), em qualquer caso" (AgRg no AI 196.955-0-PE, JSTF-Lex 

238:133). Assim, pelo que se depreende dos autos, não obstante a 

suposta irregularidade no medidor, não houve comprovação do uso de 

energia elétrica de forma indevida, a justificar a cobrança da elevada 

quantia de R$ 1.339,40 (um mil trezentos e trinta e nove reais e quarenta 

centavos). Destarte, só o fato isolado, de ter sido constatada 

irregularidade no medidor de energia, não é suficiente para impor ao 

consumidor ônus decorrente de consumo de energia supostamente não 

faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva 

utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação. In casu, 

conclui-se que, afora a discussão acerca de estar o aparelho medidor 
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violado ou não, não houve demonstração de que tenha a autora se 

locupletado com a suposta irregularidade, e também não há elementos de 

prova no sentido de que a própria consumidora tenha promovido eventual 

violação do aparelho. Com efeito, dispõe o artigo 72, da Resolução 456, da 

ANEEL, que: "Art. 72 - Constatada a ocorrência de qualquer procedimento 

irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha 

provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido 

qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes 

providências: (...) IV - proceder a revisão do faturamento com base nas 

diferenças entre os valores efetivamente faturados e os apurados por 

meio de um dos critérios descritos nas alíneas abaixo, sem prejuízo do 

disposto nos art.s 73, 74 e 90: (...)" Pela leitura do referido dispositivo, 

infere-se que, para a cobrança pretendida pela concessionária de energia 

elétrica, faz-se necessário que o "procedimento irregular" tenha 

provocado faturamento inferior ao correto, o que não se verificou no caso 

em comento. Assim, não pode prevalecer a cobrança perpetrada pela 

requerida. Acrescente-se que o vínculo sob análise se caracteriza como 

relação de consumo, atuando a concessionária como prestadora de 

serviços que são fornecidos no mercado de consumo mediante 

remuneração, à luz da definição estabelecida no artigo 3º, da Lei 8078/90. 

Nessa esteira, os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e o dever 

de informar que recai sobre o fornecedor impede a cobrança de 

diferenças por supostos erros de medição quando não estiver 

inequivocamente demonstrado que o consumo real foi superior à 

contraprestação exigida. Também não se olvide que, sendo a relação sob 

análise típica relação de consumo, eventuais dúvidas devem ser 

interpretadas em favor do consumidor, por força do artigo 6º, VIII, do CDC, 

que impõe a facilitação de sua defesa, inclusive, com a inversão do ônus 

da prova. Quanto à possibilidade de interrupção no fornecimento de 

energia, cumpre novamente ressaltar que se aplicam ao caso em apreço 

as normas contidas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, pois 

atuou o autor como consumidor final na relação jurídica estabelecida no 

contrato firmado entre ele e a ré. Ademais, a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica somente é possível na hipótese de o débito cobrado 

ser referente ao consumo atual, estampado nas contas emitidas 

mensalmente, não sendo possível adotar o mesmo procedimento quando 

se tratar de débitos pretéritos, reunidos em única fatura, normalmente de 

um valor muito alto, como é o caso em comento. Obrigar o consumidor ao 

pagamento imediato de fatura de alto valor, que, sob pena de interromper o 

fornecimento de energia, implica ofensa ao art. 42 CDC, que dispõe que 

"na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a 

ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça." Condicionar o fornecimento de energia ao pagamento da fatura 

em casos como o dos autos afronta os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, mormente se considerar que pouquíssimas pessoas em 

nosso país teriam meios de auferir a quantia devida no curto espaço de 

tempo havido entre a emissão da fatura e o seu vencimento. Nesse caso, 

tendo em vista o valor da fatura relativa à energia não faturada, tenho que 

caracterizado está o constrangimento e a ameaça previstos no art. 42 do 

CDC. Assim, o corte de energia elétrica somente pode ocorrer em caso de 

inadimplemento de contas vencidas nos últimos três meses, não sendo 

possível a suspensão do fornecimento em razão de débitos pretéritos, os 

quais podem ser reclamados por meio da via ordinária de cobrança. O 

mesmo não ocorre quando se tratar do não pagamento de contas 

regulares, caso em que é cabível a suspensão da prestação do serviço 

público, tendo em vista que a continuidade do serviço, em qualquer 

hipótese de inadimplência, por certo ocasionaria prejuízo ao bem comum, 

não se podendo admitir que o interesse privado prevaleça sobre o 

interesse da coletividade. Compulsando os autos, vê-se que houve a 

interrupção do fornecimento do energia do requerente, sendo que a 

energia só foi restabelecida pois houve o pagamento da fatura indevida. 

Com efeito, dispõe o art. 6º, da Lei nº 8.927/95, que: "Art. 6º Toda 

concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao 

pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas 

normas pertinentes e no respectivo contrato. § 1º Serviço adequado é o 

que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade das tarifas. § 2º A atualidade compreende a modernidade das 

técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem 

como a melhoria e expansão do serviço. § 3º Não se caracteriza como 

descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência 

ou após prévio aviso, quando: I - motivada por razões de ordem técnica ou 

de segurança das instalações; e, II - por inadimplemento do usuário, 

considerado o interesse da coletividade." Nesse passo: AGRAVO 

REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA –FRAUDE NO MEDIDOR – SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA 

CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA EXORBITANTE – AMEAÇA DE 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – NULIDADE DA FATURA – 

PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não 

pode a fornecedora de energia suspender ou ameaçar de suspensão no 

fornecimento do serviço e/ou querer fazer cobrança do consumidor, sob a 

alegação de revisão de faturamento, onde, de forma unilateral, foi apurado 

valor arbitrário e elevado para pagamento por motivo de fraude no medidor 

de energia elétrica, sem que este tenha tido oportunidade de se defender 

e de conhecer efetivamente os critérios e os modos pelos quais foi 

realizada a apuração do “quantum” devido. 2. A interrupção no 

fornecimento de energia elétrica apenas é permitida no caso de 

inadimplência atual, sendo vedada sua utilização como forma de coação 

para o pagamento do débito apurado unilateralmente pela concessionária. 

3. Consoante orientação da Corte Superior, é ilegítimo o corte no 

fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito for 

decorrente de fraude nomedidor de consumo de energia apurada 

unilateralmente pela concessionária. 4. Decisão monocrática mantida. 

(TJMT; Ag 163544/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016). 

Assim, tratando-se o débito em aberto de conta relativa à energia não 

faturada e estando as contas mensais devidamente quitadas, não se 

permite a interrupção no fornecimento de energia. Destarte, é 

incontroverso que a fatura constante no Id. 5038147 foi emitida 

unilateralmente pela demandada. Assim, negada pelo consumidor a 

existência da causa suficiente em que se ampara o débito, e não 

demonstrado pelo credor a regular emissão de comprovantes idôneos a 

amparar a existência dívida, o autor não pode ser penalizado por 

obrigação que não reconhece como sua, e a responsabilização da 

demandada é medida que se impõe. No que tange ao pedido de restituição 

em dobro do indébito, para a sua concessão é necessário que haja 

comprovação da má-fé quando da efetivação da cobrança e a prova de 

que os valores foram devidamente adimplidos pelo consumidor, nos 

termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Ocorre que, conforme 

documento anexado no Id. 5577762, houve o pagamento da fatura 

cobrando o débito indevido. Assim, o pedido de restituição é procedente. 

No que se refere ao dano moral, no caso, decorre do ato injusto e 

contrário à lei. Se é fato que a concessionária do serviço público tem o 

direito de cobrar pelos serviços que presta, não se negando o direito da 

demandada de cobrar a tarifa de energia elétrica e também de proceder no 

corte ante a falta de pagamento, também é fato que tais prerrogativas não 

dão a ela o direito de, si et quantum, cobrar o que bem entende. Em 

primeiro lugar, deve ser assentado que se cuida, a relação dos autos, de 

efetiva e não discutida relação de consumo, aquela que se trava entre o 

autor e a ré. Em segundo lugar, como prestadora de serviços, deve arcar 

a demandada com o risco do seu empreendimento. Para Sérgio Cavalieri 

Filho, "todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no 

mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou 

defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. 

Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de 

segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e 

serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar 

atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou 

executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos 

produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo 

pela qualidade e segurança dos mesmos. O consumidor não pode assumir 

os riscos das relações de consumo, não pode arcar sozinho com os 

prejuízos decorrentes dos acidentes de consumo, ou ficar sem 

indenização. Tal como ocorre na responsabilidade do Estado, os riscos 

devem ser socializados, repartidos entre todos, já que os benefícios são 

também para todos. E cabe ao fornecedor, através dos mecanismos de 

preço, proceder a essa repartição de custos sociais dos danos. É a 

justiça distributiva, que reparte eqüitativamente os riscos inerentes à 

sociedade de consumo entre todos, através dos mecanismos de preços, 

repita-se, e dos seguros sociais, evitando, assim, despejar esses 

enormes riscos nos ombros do consumidor individual." (Programa de 
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Responsabilidade Civil, 2ª edição, 2001, Editora Malheiros, 2001, p. 366, 

grifos meus). Ora, o autor não é e nem poderia ser o guardião dos 

interesses da ré. Sua obrigação é pagar a fatura recebida. Se o medidor 

estava, ou não, irregular (danificado), não poderia a ré, por conta do que 

deixou de auferir, e com base em expediente interno instaurado 

(argumento que utiliza em todas as demandas em que por isso é 

acionada), lançar valores unilaterais, impondo ao consumidor o 

comparecimento na sua empresa, para “regularizar a situação”, sob pena 

de supressão de energia. Por certo que a ré deve receber pelos serviços 

que presta, como é certo que não se poderá exonerar o consumidor da 

obrigação de pagar as tarifas de energia elétrica. O que não se pode, 

contudo, tolerar, é o fato de a ré localizar problemas com medidores, 

instaurar sua sindicância interna e, com base em dados não submetidos 

ao contraditório, impor, de inopino, o pagamento de expressiva conta, 

acrescida de multa, a título do que deixou de receber. É verdadeiro abuso 

o que a empresa impinge ao consumidor, principalmente em se tratando de 

serviço essencial, como esse do fornecimento de energia elétrica. In casu, 

o fato de ser a empresa ré concessionária do serviço público de energia 

elétrica e o corte no fornecimento de energia é inconteste, e a obrigação 

de reparar não depende da comprovação da sua culpa, bastando que se 

ache provado o dano por ação ou omissão de sua parte. O artigo 37, § 6º, 

da Constituição da República estabelece que: "Art. 37. (omissis). § 6º 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." Como se não bastasse, o art. 

95, da Resolução 456/00 da ANEEL é claro ao estabelecer a 

responsabilidade da concessionária pela prestação de serviço adequado 

a todos os consumidores, satisfazendo as condições de regularidade, 

generalidade, continuidade, eficiência e segurança, assegurando, no art. 

101, o direito do consumidor ao ressarcimento dos danos que, porventura, 

lhe sejam causados em função do serviço concedido. Na mesma linha de 

raciocínio, MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO (Direito Administrativo, Ed. 

Atlas, 16ª ed., 2003, pág. 524) ensina que "a responsabilidade 

extracontratual do Estado corresponde à obrigação de reparar danos 

causados a terceiros em decorrência de comportamentos comissivos ou 

omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes 

públicos". Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Declaro inexistente 

o débito embutido na fatura com vencimento em 23/02/2017, no valor de 

R$ 1.339,40 (mil trezentos e trinta e nove reais e quarenta centavos). 

Condeno a requerida a restituir em dobro o requerente, em uma única vez, 

o valor da fatura paga. Observando o critério de razoabilidade, condições 

econômicas da requerida, bem como da requerente, evitando-se o 

enriquecimento sem causa, condeno a ré a pagar ao autor, a título de 

ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, 

Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de 

relação contratual, desde a citação. Condeno-a, ainda, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da 

autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado 

da condenação, nos termos do artigo 20, § 3º, do CPC. No mesmo sentido, 

STJ - AGRESP 423340 - SP - 1ª T. - Rel. Min. Luiz Fux - DJU 23.09.2002; 

STJ - RESP 269139 - RS - 2ª T. - Rel. Min. Francisco Peçanha Martins - 

DJU 26.05.2003 - p. 00301; STJ - AGRESP 366160 - RS - 2ª T. - Relª Min. 

Eliana Calmon - DJU 28.04.2003; STJ - AGRESP 328971 - RS - 3ª T. - Relª 

Minª Nancy Andrighi - DJU 14.10.2002, entre outras. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 20 de junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003865-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ADAIR FRANKEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003865-95.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 20 

de junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007266-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NATALIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID nº 

13767953

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004007-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE ALVES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004007-02.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime o credor 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a mora nos termos do 

artigo 2º, §2º do Decreto Lei nº 911/69, vez que restou frustrada a 

entrega da notificação ante a informação “mudou-se", sendo que neste 

caso torna-se inválida a notificação extrajudicial devolvida. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 20 de junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003871-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE SEBASTIAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (RÉU)

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.BEM COMO MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID N. 13768440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006024-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA MARI GUERINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANS PIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO JUAREZ PRAZERES OAB - PR82915 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 411053 Nr: 7118-60.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE GOMES DE ARRUDA, ANTONIO VICENTE DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILIO BRUNO MEDEIROS, BOI BOM 

COMERCIO DE ANIMAIS LTDA, JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, 

OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS VINICIUS MARANGONI 

XAVIER - OAB:19801/O, JOSY ANNE MENEZES GONÇALVES DE SOUZA 

- OAB:10070/MT, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - 

OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSELEIDE 

MARTINELLI DE MENDONCA - OAB:8380/MT

 INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO 

LEGAL, SOBRE A PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS - FLS. 413/414.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 724313 Nr: 5305-22.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKASHI KAVAVATA, DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WILSON NOE DE CARVALHO, 

JUCINEIA DA SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 702. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 783111 Nr: 7442-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SEBRAE SERVICO APOIO AS 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA O GREMIO LTDA, LUIS HENRIQUE DE 

ALMEIDA PASCHOAL, MIRCALA CRISTINA PASCHOAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINES PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl. Xx, bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 819659 Nr: 2784-02.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS COSTA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA 

DE CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a contestação 

e documentos de fls. 57/64, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 412873 Nr: 8723-41.2008.811.0003

 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: LEONORA ALVES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA 

LTDA, IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, JOSÉ 

VILLANOVA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ALICE ARAUJO 

FORTUNATO - OAB:18711/MT, ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 161/162. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 816897 Nr: 1876-42.2016.811.0003

 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: CARMO SACHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:12496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208 A

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl. 148/157).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 787963 Nr: 9410-71.2015.811.0003

 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: TRANSRIO TRANSPORTES LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA 

LTDA, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:MT/9173-B

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 383 de 607



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl. 100/109).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 421426 Nr: 3657-46.2009.811.0003

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER MAIA BRANDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT/ 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl. 143/144), bem como, providenciar o andamento 

do feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação 

intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 739292 Nr: 1515-93.2014.811.0003

 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: EVOLUÇÃO COMERCIO DE VEICULOS E LOCAÇÕES 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA SERVE BEM CAMINHONEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

precatória juntada fl. 38-A/51 , no prazo legal, bem como, providenciar o 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 714072 Nr: 9233-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORAL LOGISTICA TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, JORGE ANTONIO DANTAS SILVA - OAB:OAB/SP 

255.381-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

precatória juntada fl. 276/286 , no prazo legal, bem como, providenciar o 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 408553 Nr: 4204-23.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANPORTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DANIEL SPIERING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl. 148/149), bem como, providenciar o andamento 

do feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação 

intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732840 Nr: 12954-38.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVANY DA SILVA FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMAO - 

OAB:SP/209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 148, bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 343041 Nr: 10966-94.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAUNA AGRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCERRADO PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, FRANCISCO FLÁVIO TERRA NETO, MARCOS 

ORTEGAS TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:PR/32930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - 

OAB:MT/5841

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 316. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 802463 Nr: 15376-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELERSON DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 62, bem como, providenciar o 

andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 787992 Nr: 9423-70.2015.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A B CHAVES FILHO ME, ALOIZIO BENEDITO 

CHAVES, JACINTA RODRIGUES DE PAULA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 110, bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 
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manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 747162 Nr: 6257-64.2014.811.0003

 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: ROSEMARY DA CUNHA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO 

SOCORRO S/C LTDA, SOMED - COOPERATIVA DE ASS. MEDICA, ODONT. 

E ADM. DE PLANOS DE SAÚDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAILSON NUNIS - OAB:7995/MT, 

KENI MARLOVA FORGIARINI - OAB:OAB/MT 16.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl. 1021/1032).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 819714 Nr: 2810-97.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE SOUZA NEVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:79.757/MG, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl. 72/81).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 270930 Nr: 3698-28.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO CAVALCANTE GARCIA FILHO, MARIA 

EDNA FERNANDES GARCIA, EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO SCAGLIARINI 

JARDIM - OAB:14799/DF

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 336/336-vº. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 432295 Nr: 959-33.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA PECAS AGRICOLAS LTDA EPP, 

THIAGO LOPES FERREIRA, BRUNA MARA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl. 191/192), bem como, providenciar o andamento 

do feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação 

intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 757639 Nr: 11902-70.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.J VILALVA TRANSPORTES - ME, RAFAEL 

JULIANO VILALVA

 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:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte exequente para manifestar sobre a 

Exceção de Pré-executividade, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 845114 Nr: 10035-71.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ENÉZIO MACHADO VIEIRA, 

VANESSA BARBOSA MACHADO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Bernardino Cardoso - 

OAB:20.467-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl. 288/302 ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 819866 Nr: 2863-78.2016.811.0003

 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: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACÁCIAS, OLINDA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO FARIA DE AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre as 

cartas de citação devolvidas (fl. 50/53), bem como, providenciar o 

andamento do feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem 

manifestação intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 735125 Nr: 14790-46.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DO MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON VICENTE WAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 84, bem como, providenciar o 

andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 802392 Nr: 15372-75.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE MATTOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 95, bem como, providenciar o 

andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 716506 Nr: 11895-49.2012.811.0003

 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: L. BAGGIO TRANSPORTES LTDA, LEOMAR BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE FRUTAS E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LUCÉLIA LTDA ME, ALFA SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO VANZELI - 

OAB:7588/MT, PAULO HENRIQUE MAIA DE MELO - OAB:24134-BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT15013A, MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte credor para ciência das 

petições e comprovante de pagamento de fl. 470/473, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 342004 Nr: 10165-81.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAUNA AGRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCERRADO PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, FRANCISCO FLÁVIO TERRA NETO, MARCOS 

ORTEGAS TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRA. JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:32.930, SANDRO W. PEREIRA DOS SANTOS - OAB:24540/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - 

OAB:MT/5841

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 186. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 708561 Nr: 3422-74.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA RODER DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl. 162/164), bem como, providenciar o andamento 

do feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação 

intimar a parte pessoalmente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 707029 Nr: 1778-96.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA, COMPANHIA 

SULINA SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO MIRANDA 

MELLO - OAB:4363-A

 Código nº. 707029

Vistos etc.

Com a manutenção da decisão proferida na Primeira Instância, atualize as 

custas e intime a requerida para pagamento, no prazo de 10 (dez) dias.

Havendo decurso de prazo sem o devida recolhimento, determino, desde 

logo, que a srª Gestora promova os atos necessários para o apontamento 

do valor devido no Tabelionato de Títulos e Protestos desta Comarca.

No mesmo prazo, alhures fixado, deverá a autora requerer o que entender 

de direito para o regular prosseguimento do feito.

Após, não havendo manifestação, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813581 Nr: 760-98.2016.811.0003

 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: MARCOS VINICIO PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABEMI SEGURADORA S/A, SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALAN SALVIANO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 760-98.2016.811.0003, 

Protocolo 813581, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733341 Nr: 13362-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS PATRIOTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO SILVA 

BAVARESCO, para devolução dos autos nº 13362-29.2013.811.0003, 

Protocolo 733341, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728 Nr: 572-14.1993.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INALDA BARROS DE MELO PEREIRA, ESPOLIO 

DE OSVALDO PEREIRA, SUELY PEREIRA, SILVANA PEREIRA, INALDA 

BARROS DE MELO, SELMA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FLÁVIO SIQUEIRA, 

para devolução dos autos nº 572-14.1993.811.0003, Protocolo 728, no 
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prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763471 Nr: 15115-84.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALICIO APARECIDO GASQUES SUARES, 

MILTON MARIA CUBAS, ELENITA MARTINS DE MELO CUBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIEL DA COSTA 

GARCIA, para devolução dos autos nº 15115-84.2014.811.0003, Protocolo 

763471, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434285 Nr: 2951-29.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ERMÍRIO GHISLENI ROSA, ELENI COPETTI 

ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, LOUISE RAINES PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRE LIMA 

ROSSONI, para devolução dos autos nº 2951-29.2010.811.0003, Protocolo 

434285, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797621 Nr: 13326-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDMPLM, AIDCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CAROLINA 

RODRIGUES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

13326-16.2015.811.0003, Protocolo 797621, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 765150 Nr: 15940-28.2014.811.0003

 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: IZABEL CHINELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:OAB/ MT 16983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DIAS - 

OAB:16.127-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ATILA RODRIGUES 

JAPIASSU DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

15940-28.2014.811.0003, Protocolo 765150, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729215 Nr: 9929-17.2013.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ZANIN, GLÁUCIA REGINA SEVERIANO ZANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ARLINDO AFONSO 

ZANDONADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Dauber - OAB:31278/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIANA TUNES PARREIRA 

- OAB:13397/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:MT/13842-A, ILDO 

ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THAIS LOUANA 

MENDES SILVA BENTO DA CRUZ, para devolução dos autos nº 

9929-17.2013.811.0003, Protocolo 729215, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747175 Nr: 6269-78.2014.811.0003

 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: INES DA COSTA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIR MELHEM HAMZE, ESPÓLIO DE REFAAT 

NAIM CHARAFEDDINE, ANIS MELHEM HAMZE, WISSAN SALIM TABET 

HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, NAJIA EL-AMAR HANZE, LABIB MELHEM 

HANZE, IMOBILIARIA SANTA FE LTDA, ANIS MELHEM HAMZE, ZAHIA 

ANIS ABOU DIAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDIR VERDOLIN - 

OAB:7464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3.504-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALDIR VERDOLIN, 

para devolução dos autos nº 6269-78.2014.811.0003, Protocolo 747175, 

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.: 413959 Nr: 9613-77.2008.811.0003

 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: INES DA COSTA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANDRE LUIZ VITORIO, ELISA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDIR VERDOLIN - 

OAB:7464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALDIR VERDOLIN, 

para devolução dos autos nº 9613-77.2008.811.0003, Protocolo 413959, 

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.: 744244 Nr: 4505-57.2014.811.0003

 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: SAMIR MELHEM HAMZE, ESPÓLIO DE REFAAT NAIM 

CHARAFEDDINE, LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, NAZIH 

MELHEM HAMZE, NAJIA EL-AMAR HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INES DA COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDIR VERDOLIN - 
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OAB:7464/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALDIR VERDOLIN, 

para devolução dos autos nº 4505-57.2014.811.0003, Protocolo 744244, 

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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 440012 Nr: 8679-51.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO JOSE PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO JOSE PADILHA - 

OAB:5138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 440012.

Vistos etc.

Apesar de devidamente intimada acerca da penhora no rosto dos autos à 

fls. 223/224, a executada manteve-se inerte (fls. 236).

Assim, oficie ao juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca no feito sob o 

código nº 701888, para que proceda a vinculação ao presente feito o 

valor penhorado no importe de R$ 9.121,85 (fls. 224).

Cumprida a determinação supra, expeça alvará para levantamento da 

quantia e seus eventuais acréscimos em favor do credor na conta 

bancária declinada à fls. 239/240, observando os termos do Provimento nº 

16/2011-CGJ.

Após, voltem-me conclusos para extinção.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 11 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 822797 Nr: 3908-20.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRIS ELLEN LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, 

obscuridade ou erro a ser sanado, rejeito os embargos de declaração 

interpostos e mantenho a decisão em todos os seus termos e 

fundamentos.Expeça alvará para levantamento dos honorários periciais na 

conta bancária descrita à fls. 89-v/90.Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 11 

de junho de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 786020 Nr: 8601-81.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN MARQUES LEME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, 

obscuridade ou erro a ser sanado, rejeito os embargos de declaração 

interpostos e mantenho a decisão em todos os seus termos e 

fundamentos.Intime a requerida para efetuar o depósito dos honorários 

periciais no importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas.Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 11 de 

junho de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007791-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NERI DE OLIVEIRA CARVALHO (AUTOR)

MARIA JOSE CAMPOS CARVALHO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIMAR ALVES SILVA (RÉU)

REGINA OLIVEIRA BASTOS ALVES (RÉU)

Outros Interessados:

jose ferreira de moura (TERCEIRO INTERESSADO)

Adimar Alves Silva (TERCEIRO INTERESSADO)

America Incorporadora e Administradora de Bens Ltda (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Luciano Lima de Oliveira (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

Rondonópolis - MT JUIZO DA Terceira Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO PRAZO: 15 (quinze) DIAS DADOS DO 

PROCESSO: TIPO DE PROCESSO: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA] 

USUCAPIÃO (49) NÚMERO DO PROCESSO: 1007791-21.2017.8.11.0003 

VALOR DA CAUSA: R$ 45.000,00 CITANDO: RÉUS AUSENTES, 

INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS FINALIDADE: 

CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais 

interessados, na forma do art. 259, I e §4º do art. 1.071, ambos do NCPC, 

dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. DESCRIÇÃO DO 

IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel predial, descrito na matrícula nº 75.687, 

localizado quadra 47, lote 19, do bairro Jardim Rui Barbosa, 

Rondonópoli-MT, CEP 78.750-390, com os seguintes limites e 

confrontações: à esquerda, matrícula 94.569,Quadra 47, Lote 18; à direita, 

identificado pela Matrícula 75.688, Quadra 47, Lote 20; aos fundos, 

identificado sobre a Matrícula 56.632, Quadra 47, lote 8/11; DESPACHO: ID 

Nº.11840437 - Código Processo nº. 1007791-21.2017.8.11.0003 Vistos 

etc. I – Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. II – Cite àquele(a), e seu cônjuge se 

casado(a) for, em cujo nome está registrado o imóvel usucapiendo, por 

carta com ARMP. III - Cite os confinantes (que possuam a propriedade e/ou 

a posse do imóvel lindeiro) e seus cônjuges, se casados forem, 

pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio 

em condomínio, caso em que tal citação é dispensada, conforme dispõe o 

§ 3º, do art. 246 do NCPC. IV - Expeça edital para ciência de terceiros e 

eventuais interessados, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

259, I e §4º do art. 1071, ambos do CPC. V - Intime, por carta com AR, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, 

para manifestação em 15 (quinze) dias, de acordo com o §3º, art. 1071, 

do CPC. VI – Expeça o necessário. Cumpra. Eu,THAYSA MONTEIRO 

DAMASCENO, digitei. Rondonópolis - MT,20 de junho de 2018 Luciana 

Martins da Silva Gestor(a) Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000801-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ANTONIO CARDOSO PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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.Processo nº 1000801-48.2016.8.11.0003. Vistos etc. SANDRO ANTÔNIO 

CARDOSO PEREIRA interpôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando incompetência relativa c/c 

conexão ao feito que tramita perante o Juizado Especial desta Comarca 

sob o nº 8016738-13-2015-811-0003, que versa sobre a falha na 

prestação de serviço prestado pelo exequente que obstou o pagamento 

do débito, tornando o débito inexigível. Ainda, pleiteia a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita. Intimado para manifestação, o exequente 

refutou as alegações do devedor (Id. 3076659). Vieram-me os autos 

conclusos. DECIDO. O devedor pleiteou as benesses da Justiça Gratuita. 

Intimado para comprovar sua hipossuficiência, quedou-se inerte (Id. 

8763398). Assim, considerando que a Assistência Judiciária deve ser 

deferida em casos de ausência de condições financeiras, indefiro a 

concessão do benefício, vez que não houve comprovação de que 

preenche os requisitos legais. A exceção de pré-executividade advém de 

construção pretoriana, não estando prevista expressamente em lei, sendo 

cabível em hipóteses excepcionais e restritas de flagrante inexistência ou 

nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada falta de 

pressupostos processuais e/ou condições da ação. Este instituto possui 

cognição sumária, de modo que a parte excipiente deve demonstrar de 

plano que o título exequendo não está dotado das características de 

liquidez, certeza e exigibilidade, sendo descabido quando exigir dilação 

probatória. No presente caso, o executado alega a inexigibilidade do débito 

em razão da discussão posta na Reclamação proposta perante o Juizado 

Especial no feito nº 8016738-13-2015-811-0003, arguindo, em razão disso 

a incompetência relativa face a necessidade de conexão das ações. 

Ocorre que após consulta ao Sistema Projudi, observou-se que aquela 

ação foi devidamente sentenciada e arquivada desde 21.07.2017. 

Portanto, a alega incompetência relativa não merece prosperar, vez que 

inexiste conexão quando um dos processos já foi julgado (Súmula nº 235, 

do STJ e artigo 55, §1º do CPC), pelo que a rejeito. Quanto aos demais 

fatos arguidos em sede de exceção de pré-executividade, tais carecem 

de dilação probatória, não sendo adequada a via eleita para averiguar os 

pontos suscitados pelo excipiente/executado. Nesse sentido: “DIREITO 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO EM FACE DE 

DECISÃO TERMINATIVA NOS TERMOS DO CAPUT DO ART.557, DO CPC. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTA PROMISSÓRIA. EFICÁCIA EXECUTIVA. 

CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO AUTÔNOMO. 

DECRETO Nº 2.044/1908. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM CONTRATO 

DE ABERTURA DE CRÉDITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA 

INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA DA EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS 

FUNDAMENTOS DA DECISAO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE 

PROCESSUAL. MERA REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS JÁ 

APRESENTADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. A nota promissória constitui título 

de crédito autônomo com plena eficácia executiva, quando observados os 

requisitos do Decreto nº 2.044/1908.2. A ausência de liquidez só 

descaracteriza a eficácia executiva de nota promissória quando o título 

está vinculado a contratos de abertura de crédito. Inocorrência no caso 

dos autos.3. Execução que se funda em nota promissória autônoma e que 

atende aos requisitos legais. 4. A utilização de exceção de 

pré-executividade somente é possível para analisar questões que podem 

ser conhecidas de ofício pelo juiz, sem a necessidade de dilação 

probatória.5. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética 

suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, 

sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. 

Aplicação do princípio da dialeticidade processual.6. Inexistência de fatos 

novos, ou diversos, neste agravo legal, tendentes a provocar mudança no 

juízo original a ponto de reconsiderar a decisão recorrida. Manutenção, 

por seus próprios fundamentos, da decisão monocrática que negou 

seguimento ao Recurso de Apelação interposto pela agravante.7. Recurso 

de Agravo ao qual se NEGA PROVIMENTO. Decisão Unânime. (TJPE, AGV 

3579713 PE, Relator Eurico de Barros Correia Filho, 4ª Câmara Cível, julg. 

12.03.2015, publ. 23.03.2015)” De outro norte, constata-se que a cédula 

de crédito bancário que respalda a execução contêm os pressupostos 

necessários à constituição válida e regular do título executivo extrajudicial, 

não havendo qualquer irregularidade a ser considerada por este Juízo 

nesse particular. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

constantes na presente EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, devendo a 

execução seguir seu trâmite normal. Certifique a Sra. Gestora se houve 

apresentação de Embargos à Execução junto ao Sistema PJE. Intime o 

credor para promover o regular andamento do feito, indicando bens 

passíveis de penhora, juntando, inclusive o demonstrativo de débito 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

20 de junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001943-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SOUTO DIOMIDIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008694-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOEL MARQUES SARAVY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO (EXECUTADO)

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO (EXECUTADO)

LUCIANO PORTO AZEVEDO (EXECUTADO)

OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico, em cumprimento ao mandado 

do MM Juiz de direito, dirigi nesta cidade, RUA OTÁVIO PITALUGA NR 635 

APTO 02 ED RESIDENCIAL POGUBA VILA AUROORA, AV FRANCISCO 

CARNAUBA NR 639 BAIRRO JARDIM MATO GROSSO e aí sendo, no dia 

04/05/2018 NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO.: __DO SR. 

LUCIANO PORTO AZEVEDO, tendo em vista, ter diligenciado ao endereço 

mencionado acima e no mandado, no momento da diligencia não logrei 

êxito em encontra-lo, estando in loco aperto o interfone ninguém atende 

para atender e oou dar informações; __E DA SRA. ERIKA LUIZA 

GREGORIO AZEVEDO, tendo em vista, ter diligenciado ao endereço 

mencionado no mandado, no momento da diligencia não logrei êxito em 

encontrá-la, e em contato com sua mãe a Sra. Maria José, disse a parte 

Ré sua filha esta para a cidade de Cuiabá MT, não sabendo data de 

retorno.. (( MAURO ROBERTO XAVIER DE LIMA MAT.: 7128)). 

RONDONÓPOLIS/MT, 22 de maio de 2018. MAURO ROBERTO XAVIER DE 

LIMA Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000055-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 
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de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003539-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OQ CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000058-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA VANESSA ROSSATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005714-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MORAIS PADIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca do 

decurso do prazo de citação sem apresentação de contestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005656-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.D.V. CONSTRUTORA PRE-MOLDADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000420-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY EDUARDO VILLAS BOAS SANTOS OAB - MA4735 (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004419-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NEVES SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA NOVAES PORFIRIO OAB - 003.498.391-07 (REPRESENTANTE)

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004419-30.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ANDRE NEVES SANTOS REPRESENTANTE: MAYARA 

NOVAES PORFIRIO EXECUTADO: LUCIMARA DIAS Vistos e examinados. 

A petição inicial preenche os requisitos do art. 798, do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual a recebo. Fixo, desde já, honorários 

advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da execução a 

serem pagos pela parte executada, consoante disposição do art. 827, do 

Código de Processo Civil. Conste no mandado que em caso de integral 

pagamento, no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários será 

reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cite-se a parte executada para 

efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação, nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil. O mandado 

de citação deverá constar ordem para penhora e a avaliação, a ser 

cumprido pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora deverá recair sobre os bens indicados pelo exequente. Se o 

oficial de justiça não encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do CPC). Aperfeiçoada a 

citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em 

penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3°, do CPC). Havendo 

requerimento da parte exequente, defiro, a inscrição do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do CPC), bem 

como expedição de certidão de que a presente execução foi admitida pelo 

juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004259-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LEAL BARBOSA ZANDONADI (REQUERIDO)

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004259-05.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: FIAGRIL REQUERIDO: CAMILO MIGUEL ZANDONADE, 

MARIA LEAL BARBOSA ZANDONADI Vistos e examinados. Cumpra-se na 

forma deprecada. Após, devolva-se a comarca de origem com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004335-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DA COSTA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FRANCA MONTORO OAB - MT20871/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 390 de 607



Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004335-29.2018.8.11.0003. 

AUTOR: TANIA MARIA DA COSTA SANTOS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Anteriormente à análise do pedido de tutela de urgência, intime-se a parte 

autora para que proceda à juntada de cópia da fatura que se pretende 

discutir, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

liminar. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004319-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA CASTRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004319-75.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A REQUERIDO: JUSSARA CASTRO 

DE OLIVEIRA Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que 

proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Outrossim, considerando que a notificação 

extrajudicial, com o intuito de constituir o devedor em mora, não foi 

encaminhada para o endereço constante no contrato, intime-se a parte 

autora para que promova à emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento. Neste sentido: E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE 

VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE EM ENDEREÇO 

DIVERSO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO 

TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - 

RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão 

fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para 

endereço diverso do devedor não é instrumento hábil para essa finalidade. 

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de 

Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se 

tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação 

sem julgamento do mérito. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, 

Publicado no DJE 29/05/2018) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA NO DOMICÍLIO 

DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA À ENDEREÇO 

DIVERSO – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada à endereço diverso do 

existente no contrato não possui o condão de constituir o devedor em 

mora, a justificar a concessão da liminar a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 23/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO 

- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA 

AÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a constituição do 

devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 

501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica 

diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, uma vez que 

o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a 

mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). A prova da entrega da carta 

registrada (expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos) 

no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente 

para sua constituição formal em mora (pressuposto processual da ação 

de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69), sendo dispensada 

sua notificação pessoal (STJ AREsp 772079/MS). (Ap 2916/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004313-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON NUNES DA MOTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004313-68.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: GERSON NUNES DA 

MOTA Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que proceda ao 

recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código 

de Processo Civil. No mesmo prazo, intime-se ainda a parte autora para 

que proceda a juntada de contrato de financiamento, devidamente 

assinado pelas partes, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004214-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004214-98.2018.8.11.0003. 

AUTOR: MARIA LUCIA DO NASCIMENTO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Analisando os 

autos, observa-se que o titular da unidade consumidora, cujo débito se 

pretende discutir, faleceu no ano de 2015, consoante certidão de óbito 

juntada no Id. 13614324. É certo que a dívida relativa a fornecimento de 

energia elétrica é de natureza pessoal, de modo que embora a 

demandante alegue que convivia em união estável com o titular, não 

possui legitimidade ativa para questionar fatura em nome de terceiro. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL - ILEGITIMIDADE ATIVA - 

FATURAS EM NOME TERCEIRO - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL 

ENTRE A APELANTE E A CONCESSIONÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a 

dívida relativa ao fornecimento de energia elétrica é obrigação de natureza 

pessoal (depende de contrato entre a concessionária e usuário), de modo 

que no caso a autora embora figure como proprietária do imóvel não 

possui legitimidade ativa para questionar o valor das faturas de energia 

elétrica quando comprovado que a fatura de energia não se encontra em 

seu nome. (Ap 68216/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/07/2016, Publicado no DJE 20/07/2016) Dessa forma, intime-se a parte 

autora para que promova a regularização processual, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004171-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004171-64.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO Vistos e examinados. 

Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. No 

mesmo prazo, intime-se ainda a parte autora para que proceda a juntada 

de planilha de cálculo, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004352-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS VINICIUS VIEIRA VIANA (BL) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004352-65.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: LUCAS VINICIUS VIEIRA VIANA (BL) Vistos e examinados. 

Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Outrossim, considerando que a notificação extrajudicial, com o intuito de 

constituir o devedor em mora, não foi encaminhada para o endereço 

constante no contrato, intime-se a parte autora para que promova à 

emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Neste sentido: E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO DO DEVEDOR - 

MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - 

EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. 

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do 

processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação 

fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para endereço diverso do 

devedor não é instrumento hábil para essa finalidade. Aplica-se o efeito 

translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a 

ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem 

pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018) 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – IMPRESCINDIBILIDADE DE 

ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA À ENDEREÇO DIVERSO – 

DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A 

notificação extrajudicial enviada à endereço diverso do existente no 

contrato não possui o condão de constituir o devedor em mora, a justificar 

a concessão da liminar a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 23/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO 

- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA 

AÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a constituição do 

devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 

501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica 

diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, uma vez que 

o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a 

mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). A prova da entrega da carta 

registrada (expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos) 

no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente 

para sua constituição formal em mora (pressuposto processual da ação 

de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69), sendo dispensada 

sua notificação pessoal (STJ AREsp 772079/MS). (Ap 2916/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) Por fim, 

intime-se ainda para que proceda à juntada de contrato devidamente 

assinado por todas as partes. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004110-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FAGNER DA CRUZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

KEREN HAPUQUE DE PAULA (REQUERENTE)

LUIZ FERNANDO SILVA ANDRADE (REQUERENTE)

NELLRROY KEONY DE OLIVEIRA FERRAZ (REQUERENTE)

WENDER ROGER DE SOUZA (REQUERENTE)

PAULO CESAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

WEBERSON SILVEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

NERE REIS DOS SANTOS SOARES (REQUERENTE)

HUGO GUIMARAES LOPES (REQUERENTE)

ANDRIELSON JOAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA MESQUITA MIRANDA OAB - MT23263/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004110-09.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: WENDER ROGER DE SOUZA, LUIZ FERNANDO SILVA 

ANDRADE, RAIMUNDO FAGNER DA CRUZ OLIVEIRA, KEREN HAPUQUE DE 

PAULA, ANDRIELSON JOAO SILVA, NERE REIS DOS SANTOS SOARES, 

HUGO GUIMARAES LOPES, WEBERSON SILVEIRA DE OLIVEIRA, 

NELLRROY KEONY DE OLIVEIRA FERRAZ, PAULO CESAR DOS SANTOS 

REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, KROTON 

EDUCACIONAL S/A Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para 

que proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

art. 290 do Código de Processo Civil. Intime-se, ainda, a parte autora para 

que proceda à juntada de contrato devidamente assinado e comprovante 

de pagamento das mensalidades, referente a todos os demandantes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004117-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

METALURGICA FIDELIS LTDA ME - ME (AUTOR)

ANILDO FIDELIS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RODOBENS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004117-98.2018.8.11.0003. 

AUTOR: METALURGICA FIDELIS LTDA ME - ME, ANILDO FIDELIS DA SILVA 

RÉU: BANCO RODOBENS S.A. Vistos e examinados. Analisando os autos, 

extrai-se ainda que a parte autora não preencheu as exigências contidas 
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na Resolução 03/2018 – TJ/MT/TP quanto à classificação e organização 

dos documentos digitais ou digitalizados anexados à inicial. Art. 25. São de 

exclusiva responsabilidade dos usuários externos do Sistema PJe: (...) VIII 

– a elaboração e a digitalização de todos os documentos relacionados ao 

processo IX – a correta descrição, a indexação e a ordenação das peças 

processuais e dos documentos transmitidos (...) Art. 26. Na propositura da 

ação é obrigatória a identificação da classe processual, o preenchimento 

dos dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem como o registro 

dos assuntos respectivos aos pedidos com observância das Tabelas 

Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme Resolução n. 46, de 

18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça. Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou 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 e 

apresentados na posição correta para leitura. § 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 Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados. Isto porque, a petição inicial foi o antepenúltimo documento 

juntado aos autos, dificultando a célere tramitação do feito, motivo pelo 

qual determino a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 321, caput, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004421-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB - PE12450 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004421-97.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARLENE DOS SANTOS Vistos e 

examinados. Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento 

das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Outrossim, analisando os autos, extrai-se que a notificação 

extrajudicial, para constituição em mora do devedor, não foi entregue ao 

destinatário pelos correios com o motivo de “não procurado”. É certo que a 

constituição em mora do devedor é requisito imprescindível para o 

ajuizamento da ação busca e apreensão, bem como o edital de protesto 

somente pode ser reputado válido após o esgotamento de meios para 

localização do devedor. Neste sentido: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR 

MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – DEVOLUÇÃO – MOTIVO DE 

NÃO PROCURADO – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA NÃO EXPEDIDA 

– MORA NÃO CONFIGURADA – LIMINAR CASSADA – RECURSO 

PROVIDO. A notificação válida do devedor para os fins de sua 

constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da 

liminar de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, 

devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que 

dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. 

(CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA 

FRUSTRADA – MOTIVO: NÃO PROCURADO – MORA NÃO CONFIGURADA 

– INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora 

é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo 

imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento 

da petição inicial, notadamente quando oportunizada a emenda. (Ap 

150931/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 

22/03/2018) Dessa forma, intime-se a parte autora para que junte 

comprovante de constituição em mora do devedor, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004462-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO MARZOCHI NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004462-64.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DANILO MARZOCHI NOGUEIRA Vistos e examinados. I – Do valor da 

causa Analisando os autos, observa-se que o valor atribuído à causa não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, de modo que 

passo à correção de ofício para o valor de R$ 20.398,05 (vinte mil 

trezentos e noventa e oito reais e cinco centavos), com base no art. 292, 

§ 3º, do Código de Processo Civil. II – Das custas Intime-se a parte autora 

para que proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. III – Da constituição em mora A 

notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor é requisito 

imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob 

pena de indeferimento da inicial. No caso, verifica-se que a parte autora 

não comprovou a mora do devedor, tendo em vista a ausência de juntada 

do aviso de recebimento – AR referente à notificação. Insta consignar que 

o histórico de objeto (Id. 13749944), tampouco, é capaz de comprovar que 

se tratava de correspondência enviada ao endereço da parte requerida, 

além de que, ainda se o fosse, demonstra que a diligência restou 

infrutífera pelo motivo de “logradouro com numeração irregular”. Neste 

sentido: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA 

REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO: NÃO PROCURADO – MORA NÃO 

CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. 

Sendo imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no 

indeferimento da petição inicial, notadamente quando oportunizada a 

emenda. (Ap 150931/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, 

Publicado no DJE 22/03/2018) Dessa forma, intime-se a parte autora para 

que junte comprovante de constituição em mora do devedor, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010410-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIEL SABINO PERZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIL VICENTE SOARES DE ALMEIDA OAB - DF28495 (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002236-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANE FRANCISCA MARINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002626-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SALUSTIANO SIQUEIRA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003002-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DO CARMO CESAR DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, efetuei diligências ao 

endereço indicado, porém não localizei o veículo objeto do feito, motivo por 

que não foi possível proceder à busca e apreensão do bem. Ressalto que 

a Rua Nápolis fica no bairro Jardim Participação. RONDONÓPOLIS/MT, 4 de 

maio de 2018. RONAN MEDEIROS MARTINS Oficial de Justiça SEDE DO 4ª 

VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006448-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODELITA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER OAB - MT19321/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M A NUNES DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006448-87.2017.8.11.0003. 

AUTOR: ODELITA DE LIMA RÉU: VIA VAREJO S/A, M A NUNES DE 

OLIVEIRA - ME Vistos e examinados. Cuida-se de cumprimento de 

sentença, onde o executado requereu o parcelamento do débito. Apesar 

da inexistência de previsão legal para o parcelamento em cumprimento de 

sentença, registro que a exequente, por sua vez, não manifestou 

contrariedade, tendo apenas requerido o levantamento dos valores já 

depositados e a intimação do executado para prosseguir com o depósito 

dos valores. Isto posto, autorizo o levantamento dos valores já 

depositados, determinando que, após as providências do Provimento 

68/2018 do CNJ, seja expedido o alvará, observando a conta bancária 

indicada pela exequente. Na sequencia, intime-se o executado para a 

continuidade dos depósitos, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 20 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002686-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001835-58.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JERUSA APARECIDA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SOUZA BIZERRA OAB - MT20448/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. O. CONCEICAO E SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001835-58.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: JERUSA APARECIDA ALVES EXECUTADO: B. O. 

CONCEICAO E SILVA & CIA LTDA - ME istos e examinados. Cuida-se de 

cumprimento de sentença, onde o executado requereu o parcelamento do 

débito. Apesar da inexistência de previsão legal para o parcelamento em 

cumprimento de sentença, registro que a exequente, por sua vez, não 

manifestou contrariedade, tendo apenas requerido o levantamento dos 

valores já depositados e a intimação do executado para prosseguir com o 

depósito dos valores. Isto posto, autorizo o levantamento dos valores já 

depositados, determinando que, após as providências do Provimento 

68/2018 do CNJ, seja expedido o alvará, observando a conta bancária 

indicada pela exequente. Na sequencia, intime-se o executado para a 

continuidade dos depósitos, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 20 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002682-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MARTINS GUAPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1009502-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000303-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MULLER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO)

MILTON LAURO SCHMIDT OAB - MS11612 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000303-15.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. EXECUTADO: 

NILSON MULLER Vistos e examinados. Verifica-se dos autos que o 

Agravo de Instrumento juntado pela serventia no Id. 12208749 guarda 

relação com decisão proferida nos embargos, de modo que deve ser 

excluído deste feito e juntado àqueles. No mais, o exequente informou a 

interposição de agravo de instrumento, do qual não se tem registro no 

presente feito, razão pela qual solicito que a serventia diligencie por 

informações acerca de eventual decisão liminar proferida no mesmo. 

Cumpridas tais providencias, intime-se o executado para que, querendo, 

manifeste-se sobre a impugnação à penhora apresentada pelo exequente, 

no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. RONDONÓPOLIS, 20 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000557-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LOURDES SILVA (AUTOR)

ULISSES ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR DOS SANTOS (RÉU)

JOSE WALDEIR DOS SANTOS (RÉU)

FRANCISCO JOAQUIM RODRIGUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT0004324A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SEBASTIANA ROSENDO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

EVALDO FERREIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO PEREIRA COCO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOÃO FERREIRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

OLALINA TEOTONIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

TEREZINHA VITORINA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO)

IDELMA PEREIRA MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

MARCELO SATELIS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

SELMA FRANCISCA DE OLIVEIRA CURY (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006371-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1005881-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ENGEL BLANES FELIX OAB - RJ127200 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B (ADVOGADO)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005881-56.2017.8.11.0003 REQUERENTE: RODORAPIDO TRANSPORTES 

LTDA REQUERIDO: CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA Vistos e 

examinados. A presente impugnação de crédito é intempestiva, conforme 

certificado nos autos. Porém a doutrina e jurisprudência entendem que tal 

fato não impede a apreciação da impugnação. Fábio Ulhoa Coelho, em 

comentário ao art. 10 da NLF, leciona: “Por medida de isonomia, deve-se 

aplicar o disposto no artigo aqui comentado também para o caso de 

divergência. Em outros termos, não se pode rejeitar a divergência 

retardatária, porque isso significaria tratar de forma discriminatória o 

credor que foi incorretamente mencionado na relação e o omitido. Se 

admitida a declaração retardatária em favor desse último, não cabe 

negar-se a apresentação da divergência extemporânea em favor do, 

primeiro. Não há fundamento para a discriminação. A interpretação do art. 

10 da LF conforme a Constituição impõe, a partir do princípio constitucional 

da igualdade, a conclusão pela admissão da divergência retardatária”. 

(COELHO, Fábio Ulhoa . Comentários á nova lei de falências e 

recuperação de empresas . São Paulo: Saraiva, 2007.) Diante do exposto, 

recebo a impugnação, determinando que a mesma prossiga nos moldes do 

procedimento da habilitação de crédito retardatária. Proceda-se a 

intimação da recuperanda, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após a manifestação da recuperanda, dê-se do feito ao 

Administrador Judicial, para que também manifeste-se no prazo de 15 

(quinze) dias. Como ensina Paulo Todelo, “Nos casos de impugnação de 

crédito, o administrador judicial será intimado pelo Juiz a emitir parecer, 

devendo juntar à sua manifestação laudo elaborado por profissional ou 

empresa especializada, se for o caso, e todas as informações sobre o 

crédito, contidas nos livros e documentos do devedor”. (TOLEDO, Paulo 

F.C.Salles. Comentários á lei de recuperação de empresas e falências, 

São Paulo: Saraiva, 2005). Em seguida, colha-se a manifestação do 

Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001417-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M3 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - MT13703-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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(ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar as 

contestações e documentos juntados.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006546-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA CANDIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Bruno Borges (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006546-72.2017.8.11.0003. 

AUTOR: DAVINA CANDIDA DOS SANTOS RÉU: BRUNO BORGES Vistos e 

examinados. Com fulcro no disposto no artigo 99, §2º, do CPC, DEFIRO O 

BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA ao requerente, uma vez que não há 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão de gratuidade. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 20 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004201-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UALISSON CARLOS RIBEIRO DA CRUZ (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004201-02.2018.8.11.0003. 

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA 

SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO RÉU: UALISSON CARLOS 

RIBEIRO DA CRUZ Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que 

proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004258-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AXA SEGUROS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - RJ84676 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004258-20.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: AXA SEGUROS S.A. EXECUTADO: MONTREAL LOGISTICA E 

TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP Vistos e examinados. Acolho a 

emenda à inicial (Id. 13639699), procedam-se às alterações necessárias. 

A petição inicial preenche os requisitos do art. 798, do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual a recebo. Fixo, desde já, honorários 

advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da execução a 

serem pagos pela parte executada, consoante disposição do art. 827, do 

Código de Processo Civil. Conste no mandado que em caso de integral 

pagamento, no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários será 

reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cite-se a parte executada para 

efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação, nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil. O mandado 

de citação deverá constar ordem para penhora e a avaliação, a ser 

cumprido pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora deverá recair sobre os bens indicados pelo exequente. Se o 

oficial de justiça não encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do CPC). Aperfeiçoada a 

citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em 

penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3°, do CPC). Havendo 

requerimento da parte exequente, defiro, a inscrição do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do CPC), bem 

como expedição de certidão de que a presente execução foi admitida pelo 

juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004452-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE FRIEDRICH TERNES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004452-20.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: ROQUE 

FRIEDRICH TERNES - ME Vistos e examinados. Intime-se a parte autora, 

bem como oficie ao Juízo Deprecado (Várzea Grande/MT) para que 

proceda a juntada da carta precatória e documentos indispensáveis ao 

seu cumprimento, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004254-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M.C.C. TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAFRO TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004254-80.2018.8.11.0003. 

AUTOR: M.C.C. TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME RÉU: MAFRO 

TRANSPORTES LTDA Vistos e examinados. Anteriormente à análise do 

pleito de gratuidade da justiça, intime-se a parte autora para que comprove 

a sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento. Neste sentido: BUSCA E APREENSÃO – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PESSOA JURÍDICA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, § 2º, CPC - PRESUNÇÃO 

RELATIVA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 481, do STJ, 

faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins 

lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais, o que não ocorreu na espécie. O Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário. (Ap 144473/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 21/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018) AGRAVO INTERNO EM 

APELAÇÃO - BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - PESSOA 

JURÍDICA - CURADOR ESPECIAL - NÃO COMPROVAÇÃO DA 
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HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Tratando-se de pessoa jurídica, mesmo assistida por Curador 

Especial, não cabe presumir a sua hipossuficiência. (AgR 110707/2017, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) 

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU, NA APELAÇÃO, O PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO, EM QUE SE ALEGA HIPOSSUFICIÊNCIA, 

DESACOMPANHADO DE COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO NEGADO - 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O pedido em que 

se alega a hipossuficiência, por si só, não é suficiente para prescrever o 

deferimento da assistência judiciária, em especial no caso da pessoa 

jurídica, para quem não milita em favor a presunção de insuficiência de 

recursos feita em declaração, descrita na regra do §3º do art. 99 do Novo 

CPC, exclusiva para pessoa natural. (AgR 41240/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017) Transcorrido o prazo in albis, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000114-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENELSE KARLA STOLL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAFAIETE GOMES PINTO NETO (RÉU)

CLAUDIA FLAVIANA SOARES GOMES PINTO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Com fulcro no disposto no artigo 99, §2º, do CPC, 

DEFIRO O BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA ao requerente, uma vez que 

não há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003152-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO OLIVIO CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUENESSE DYOGO DO CARMO OAB - MT0010286A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA GIONGO (RÉU)

VALTER ARNO PAUSE (RÉU)

ARI GIONGO (RÉU)

LEONARDO GIONGO (RÉU)

MARIA DO CARMO POLGA (RÉU)

FAZENDA LEONARDO PARTICIPACOES S.A (RÉU)

DURINE GIONGO (RÉU)

CARMEN LUCIA OLIVEIRA GIONGO (RÉU)

GIONGO IMOVEIS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Como já arrazoado na decisão anteriormente 

proferida, "No caso dos autos, entendo que não restou satisfatoriamente 

demonstrada a verossimilhança nas alegações da parte autora, de forma 

que é indiscutível que seja iniciado o devido processo legal, com a 

formação do contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados 

na exordial.". Desta forma, indefiro, por ora, o pedido de realização de 

audiência de justificação, determinando que se aguarde a apresentação 

da contestação, quando melhor poderá se deliberar acerca da 

necessidade da realização do ato. Ademais, já há audiência de conciliação 

designada, de modo que o agendamento de outro ato semelhante só 

causaria tumulto processual, retardando o andamento do feito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003147-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSON TAVARES DOS SANTOS (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006385-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ALMEIDA MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO)

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 728256 Nr: 9067-46.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBARDELLINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ARNALDO PONTIN ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO BUOSI - 

OAB:227541/SP, CASSIANO PIRES VILAS BOAS - OAB:OAB/MG 

154.853, FÁBIO ANDRÉ FADIGA - OAB:OAB/SP 139.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 449368 Nr: 4547-14.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL BATISTA SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA BALBINO CAJANGO - 

DEFENSORA - OAB:

 Certifico, considerando que a intimação de fl.132, não foi disponibilizada 

para o patrono do autor, refaço nesta data: Intimação do advogado da 

parte exequente para no prazo legal dar prosseguimento ao feito e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 437733 Nr: 6400-92.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL-1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO SILVA BROCUA, LUCIANE NEVES 

DA SILVA BROCUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - OAB:MT/12.387, 
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RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:OAB/MS12178-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:5.871/MS, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um)ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 414420 Nr: 10038-07.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUIZ & FUSTAINE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT7206B

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 785416 Nr: 8381-83.2015.811.0003

 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: COMPANHIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO MOREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:SP 

232.751, JULIANA FALCI MENDES - OAB:223768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 891412 Nr: 2326-14.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERNORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MARTINELLI ALVES 

SANTOS - OAB:163.738-MG, GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - 

OAB:368.438/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 dias, efetuar 

o pagamento da diligência cotada pelo Oficial de Justiça na ceridão de fl. 

28: "Das diligências: a fim de dar fiel cumprimento ao determinado no r. 

mandado, foram realizadas diligências complementares ainda não pagas, 

as quais, já descontado o valor da inicial pago via guia de diligência inicial 

pela parte autora, somam a quantia de R$ 615,00 (seiscentos e quinze 

reais); razão pela qual, requeiro seja a parte autora intimada ao pagamento 

das diligências complementares, via guia de complementação vinculada a 

este Oficial de Justiça."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720984 Nr: 2013-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEITZKE & MONTALVÃO LTDA ME (NEITZKE & 

PIZZA LTDA - ME) C.A.S. SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO, NEIDIR CARLOS 

NEITZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15.696 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente, para no prazo legal se 

manifestar sobre a informações do RENAJUD de fl. 66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 747176 Nr: 6270-63.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIRASSOL AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO, ELI 

SANDRA FREITAS BACCI CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 802186 Nr: 15275-75.2015.811.0003

 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: CAIXA CONSORCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARA RUANNA DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:86475/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 793007 Nr: 11546-41.2015.811.0003

 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: EMERSON DOS SANTOS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208 A

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes para no prazo legal manifestarem 

sobre o cálculo de fls. 194/195.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 809847 Nr: 17878-24.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHAIANE TAINARA PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY ROSSATTO DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT19204

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA 

- OAB:1882-0/MT

 Certifico que, considerando que a intimação de fl.186, não foi 

disponibilizada para o patrono do autor, refaço, nesta data: INTIMAÇÃO 

dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para no prazo legal 

manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 711791 Nr: 6818-59.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 398 de 607



TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA APARECIDA WALTER DE OLIVEIRA JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ SERGI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FATIMA DE OLIVEIRA JORGE 

CAMPOS - OAB:15281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 736409 Nr: 15749-17.2013.811.0003

 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: ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA, YVADA, 

JESSIKA AMORIM DE OLIVEIRA, YMSDA, SABRINA MAYARA SOUZA DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELTA LOJAS DE SEGUROS, HSBC BANK 

BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT, Kátia Raquel Knapp Lutzer - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A, KHESIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMING - OAB:OAB/MT10334

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

advogada Drª. JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES, OAB/MT 15.499, para 

no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 13/06/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 799988 Nr: 14399-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA FISCHER, GUILHERME AUGUSTIN, ARYSTA 

LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA, 

ADM DO BRASIL LTDA, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR, TRAJANO CARNEIRO NETO, BANCO DO BRASIL 

S/A, JOSÉ RICARDO AUGUSTIN DA SILVEIRA, PRIMAVERA DIESEL LTDA, 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS 

LTDA, BANCO DA AMAZONIA S.A, AGROPECUÁRIA BELA SERRA LTDA, 

BASF S/A, BANCO JOHN DEERE S/A, HAMILTON GLUECK ENGENHARIA 

LTDA, KIP CULLERS DO BRASIL LTDA, BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/PR 30.890, ALINE DE OLIVEIRA TELES - OAB:OAB/MT16154, 

ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - OAB:13571/B, BRUNO 

KURZWEIL DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 248.704, CELSO UMBERTO 

LUCHESI - OAB:76458/SP, CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365, DAIANA MALHEIROS DE MOURA - OAB:11624-A/MT, 

DANIEL VIANA DE MELO - OAB:309.229/SP, ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

5222, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:24498/OAB 

PR, IVO WAISBERG - OAB:OAB/SP 146.176, João de Souza Salles 

Junior - OAB:6716/MT, JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - OAB:122443, 

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/9977 - A, LEONARDO SANTOS 

DE RESENDE - OAB:6358, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP, 

RICARDO ALVES PEREIRA - OAB:OAB/SP 180.821, ROGÉRIO ANTONIO 

PEREIRA - OAB:OAB/SP 95.144, USSIEL TAVARES DA SILVA FILH0 - 

OAB:3.154-A, VALDEIR DA SILVA NEVES - OAB:MS/ 11.371, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A, WILLIAM JOSE DE 

ARAUJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da Recuperanda para, no prazo legal, contrarrazoar o 

recurso de Embargos de Declaração de fls. 3277/3287.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787723 Nr: 9303-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, ESPÓLIO DE REFAAT NAIM 

CHARAFEDDINE, NAZIH MELHEM HAMZE, NAJIA EL-AMAR HANZE, 

WISSAM SALIM TABET, ANIS MELHEM HANZE, LABIB MELHEM HANZE, 

ANIS MELHEM HANZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INES DA COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDIR VERDOLIN - 

OAB:7464/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALDIR VERDOLIN, 

para devolução dos autos nº 9303-27.2015.811.0003, Protocolo 787723, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 430420 Nr: 12315-59.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDA MARIA DE AGUIAR PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, HELOISA 

MARIA FERRARI AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358

 Considerando que estranhamente o patrono da exequente não 

encontrava-se cadastrado nos autos, procedo novamente o seu cadastro 

e refaço a intimação de fls. 388 dos autos:"Vistos e examinados. 1 - De 

início cumpre assevera que, embora a petição de fls. 379ss indique ser 

referente ao presente processo, o teor da mesma não guarda relação com 

o estágio processual em que a ação executiva se encontra, aparentando 

se referir aos embargos em apenso, ou a outro feito. Deste modo, 

determino que a peça seja desentranhada e entregue ao seu subscritor, 

ou que o mesmo, confirmando que a petição foi dirigida a este processo, 

esclareça os seus termos, no prazo legal. 2 – Substituo o leiloeiro antes 

nomeado pelo LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL VINÍCIUS SANTOS CIRÍACO, 

registrado na JUCEMAT sob o nº 40, por meio da Portaria nº 012/2018 de 

07/03/2018, e devidamente cadastrado neste Juízo. 3 – Antes de 

determinar o prosseguimento do feito, com a intimação do leiloeiro para a 

realização da hasta público, necessário considerar que, da análise dos 

embargos de terceiro em apenso (Cód. 822573) verifica-se que houve o 

deferimento de liminar em favor de ROBERTO NAVES RESENDES, com 

determinação de suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso 

objeto dos embargos (Matrícula nº 3.935), condicionada à prestação de 

caução no valor correspondente ao bem. No entanto, não consta daqueles 

autos informações acerca de que a caução tenha sido prestada. Deste 

modo, determino que a certidão de fls. 376 seja complementada, 

certificando-se, a Sra. Gestora, se o terceiro embargante prestou a 

caução necessária para a suspensão das medidas constritivas sobre o 

bem objeto dos embargos de terceiro. "

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004146-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004146-51.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANA PAULA DA SILVA VIEIRA REQUERIDO: LOJAS 

RENNER S.A. Vistos e examinados. Cuida-se de ação na qual a parte 

autora sustenta que a parte requerida inseriu o seu nome, de forma 

indevida, nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de dívida a qual 

não está obrigada. Requereu a concessão de tutela de urgência para que 

a requerida seja intimada a proceder com a exclusão do nome do rol de 

inadimplentes, sob pena de multa diária. DECIDO. Defiro à parte autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § §2º 

e 3º do CPC. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do 

CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista a prova da inserção do nome do 

autor nos cadastros de inadimplentes e o questionamento da dívida, 

mediante a propositura da presente demanda. Ressalto que, conforme 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

estando a parte autora, de forma firme e coerente, questionando a 

existência da dívida, a exclusão da inserção de anotações no SPC, 

SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, por pura precaução. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - PROTESTO E 

REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS - 

AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido na petição inicial 

de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem pressupõe 

remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de dados; bem 

como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites para impedir 

a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da dívida. (AI, 

24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no DJE 

06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, uma vez que se a 

restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da parte autora dos 

cadastros de Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o 16 de julho de 2018, às 08:00 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Intimem-se. Cumpra-se 

com urgência, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003946-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA ALVES VILELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003946-44.2018.8.11.0003. 

AUTOR: VALQUIRIA ALVES VILELA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Cuida-se de ação 

proposta em face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, na qual a parte autora alega que é titular da unidade 

consumidora de energia elétrica número 6/2035905-5, e que está sendo 

cobrada por suposta recuperação de consumo, com ameaça de corte e 

inclusão no cadastro de inadimplentes. Requereu a concessão de tutela 

de urgência, para determinar que a requerida se abstenha de realizar o 

corte do fornecimento de energia elétrica ou seu imediato 

restabelecimento, caso já tenha interrompido o fornecimento, se abstenha 

de incluir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou realizar sua 

imediata exclusão, caso já tenha inserido, bem como suspenda a 

cobrança do valor de R$ R$1.110,11(hum mil cento e dez reais e onze 

centavos cento e dez reais), lançado a título de recuperação de consumo. 

DECIDO. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) 

e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura 

da ação (art. 320 do CPC). Defiro a Requerente os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. O Código de 

Processo Civil acabou com a discussão doutrinária e jurisprudencial 

acerca da diferença entre os requisitos autorizadores para a concessão 

da tutela antecipada e da tutela cautelar, ao trata-las como espécie do 

gênero Tutela De Urgência, segundo o disposto no parágrafo único, do 

art.294, do Código De Processo Civil. Consoante o disposto no artigo 300, 

do Código de Processo Civil, para que se seja deferida a tutela de 

urgência, seja de natureza antecipatória ou cautelar, é indispensável que 

se demonstre os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem 

como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo 

extremamente necessário que o pedido mediato esteja escoimado de 

dúvidas. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito alegado 

pela parte autora, haja vista que os documentos carreados ao feito pela 

mesma, demonstram que a parte ré está lhe cobrando valores referentes 

a débitos pretéritos, que não podem motivar a suspensão do fornecimento 

de energia. Com efeito, em que pese à possibilidade de suspensão dos 

serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o 

entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação 

do serviço por débitos pretéritos. Ilustro: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS 

– AUMENTO ABRUPTO NA COBRANÇA DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DE IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO – DOCUMENTOS 

QUE JUSTIFICARAM O INDEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO CARREADOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 400 de 607



NESTE AGRAVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – 

CORTE DA ÁGUA – INADIMPLEMENTO DE FATURAS PRETÉRITAS – 

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE – FORNECIMENTO DE ÁGUA 

RESTABELECIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2- “A 

jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é vedada a 

suspensão no fornecimento de serviços de energia e água em razão de 

débitos pretéritos. O corte pressupõe o inadimplemento de conta regular, 

relativa ao mês do consumo” (AgRg no AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 

04/11/2015).” (AI 25864/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Nesse passo, levando em 

consideração que a autora está contestando o valor de fatura pretérita, 

proveniente de suposta recuperação de consumo, tenho que está clara a 

plausibilidade do direito invocado, o que fortalece as alegações que 

escoram o vertente pleito. De igual modo, há evidente perigo de prejuízo 

irreparável a Requerente, haja vista premente ameaça de suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, serviço considerado essencial, além do 

risco de inclusão do nome da Requerente nos órgãos de restrição ao 

crédito por débito que ainda está sendo questionado. Ainda o Código De 

Processo Civil tenha equiparado os requisitos para concessão da tutela de 

urgência de caráter antecipatória de mérito e de caráter cautelar, a forma 

de processamento e a consequência do deferimento de uma ou outra são 

absolutamente diferentes. Enquanto na tutela de urgência de caráter 

antecipatório de mérito, se quer antes mesmo da citação da parte ré, à 

concessão do pedido principal, na tutela de caráter cautelar, não visa à 

concessão do bem da vida antes do momento usual, mas apenas 

assegurar o resultado útil do pedido dito principal, como ocorre, por 

exemplo, nos casos de arresto e sequestro. Nesse passo, resta 

demonstrado inicialmente que a tutela de urgência vindicada pela 

Requerente é de natureza cautelar, posto que requer que a 

Concessionária Requerida se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia ou restabeleça, caso já tenha interrompido, bem com o não inclua 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou o exclua, caso já tenha 

inserido, enquanto se discutir a exigibilidade do valor R$1.110,11(hum mil 

cento e dez reais e onze centavos cento e dez reais), lançado a titulo de 

recuperação de consumo não faturado. Posto isso, estando presentes os 

requisitos necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER CAUTELAR, para: I - Suspender a 

exigibilidade do débito de R$1.110,11(hum mil cento e dez reais e onze 

centavos cento e dez reais), lançado a título de recuperação de consumo 

de energia não faturado, até decisão final desta demanda; II - Determinar 

que a Concessionária Requerida abstenha de suspender o fornecimento 

de energia da Unidade De Consumo número 6/2035905-5, ou restabeleça 

o fornecimento do serviço, caso já tenha interrompido, no prazo máximo 

de 12 (doze) horas; III - Determinar que a Concessionária Requerida 

abstenha-se de incluir o CPF da Requerente junto ao cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, referente a inadimplência da fatura do mês de abril 

no valor do débito de R$1.110,11(hum mil cento e dez reais e onze 

centavos cento e dez reais) Entretanto caso já tenha feita a inclusão do 

CPF da Requerente nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, referente ao débito ora discutido, que promova a exclusão, sob 

pena de multa de R$500,00(quinhentos reais), por dia de descumprimento 

da presente decisão; IV – Autorizo a Concessionária Requerida a emitir 

outra fatura, para a cobrança do consumo regular faturado do mês, sem a 

inserção dos valores questionados através da presente ação (consumo 

de kwh recuperado). No que tange à audiência de conciliação, consigno 

que este Juízo, até o presente momento, estava dispensando a realização 

da mediação neste momento processual, principalmente em virtude dos 

teores do Ofício Circular 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela Exma. 

Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, onde se 

afirmava que o Núcleo não estava adaptado às rotinas de trabalho das 

unidades judiciárias e dos gabinetes; e do PROVIMENTO 09/2016-CM que 

dava conta da falta de estrutura física e de pessoal suficiente nos Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) das comarcas 

do Estado de Mato para atender a toda demanda. Contudo, atualmente 

esta comarca de Rondonópolis conta com conciliadores judiciais 

habilitados (através de curso oferecido pelo TJ/MT) para a realização das 

audiências de conciliação e/ou mediação, de forma que já possível a 

adequação do rito processual ao disposto no artigo 334 do CPC, sem que 

se cause entraves ao andamento processual e prejuízos às partes. Desta 

feita, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 30/07/2018 às 09h30m, 

a qual será realizada na sala de audiências desta vara (como permite o 

§3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca. Justifico que a audiência não foi agendada para 

data mais breve em razão do artigo 334 do CPC estabelecer que o ato 

deverá ser designado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Proceda-se à citação da Concessionária Requerida dos termos da inicial, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Bem como expeça-se o 

mandado de intimação da Tutela De Urgência concedida, para ser 

cumprido pelo Oficial De Justiça Plantonista. Intime-se a Requerente, para 

a audiência, na pessoa do seu advogado (art. 334, §3º). Cientifique-se as 

partes de que deverão comparecer à audiência acompanhados de 

advogados ou defensor público; e que o não comparecimento injustificado 

(da parte autora ou requerida), será considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça, com a cominação de multa de 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, 

§8º, do CPC. A audiência só será cancelada mediante requerimento 

expresso de ambas as partes, nos moldes previstos no CPC. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, por força do art. 335 do CPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e §§1º e 2º do art. 335. Nos termos 

do disposto no art. 344 do CPC, se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a 

parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

RONDONÓPOLIS, 19 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003973-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MORAIS FERRON (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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003973-27.2018.8.11.0003 AUTOR: FRANCISCA 

MORAIS FERRON Advogados do(a) AUTOR: DHANDARA ADRYHELLE 

VILELA DE ALMEIDA - MT21021/O, WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - 

MT21568/O RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao autor os 

benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de 

tutela provisória. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar 

o rito processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade 

ao andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação, tendo em vista que este juízo 

reúne os processo desta natureza para a realização de mutirão. Cite-se a 

parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003871-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIDE MARIA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Moraes de Souza OAB - MT0014032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003871-05.2018.8.11.0003 REQUERENTE: ROSICLEIDE 

MARIA DA SILVA ALVES Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

EDUARDO MORAES DE SOUZA - MT0014032A REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao 

autor os benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Não 

há pedido de tutela provisória. Diante das especificidades da causa, de 

modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando empreender 

mais celeridade ao andamento processual, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação, tendo em vista que 

este juízo reúne os processo desta natureza para a realização de mutirão. 

Cite-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003876-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003876-27.2018.8.11.0003 AUTOR: MARCO ANTONIO 

DE SOUZA Advogado do(a) AUTOR: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

MT11878/A RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS Advogado do(a) 

RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da 

Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 

do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de tutela provisória. 

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação, tendo em vista que este juízo reúne os processo 

desta natureza para a realização de mutirão. Cite-se a parte Ré para 

contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003909-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA BISPO VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003909-17.2018.8.11.0003 AUTOR: ANA LUCIA BISPO 

VIEIRA Advogado do(a) AUTOR: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

MT11878/A RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS Advogado do(a) 

RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da 

Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 

do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de tutela provisória. 

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação, tendo em vista que este juízo reúne os processo 

desta natureza para a realização de mutirão. Cite-se a parte Ré para 

contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003920-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003920-46.2018.8.11.0003 AUTOR: CARLOS 

ALEXANDRE CAVALCANTE DA SILVA Advogado do(a) AUTOR: RENATO 

OCAMPOS CARDOSO - MT11878/A RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao 

autor os benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Não 

há pedido de tutela provisória. Diante das especificidades da causa, de 

modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando empreender 

mais celeridade ao andamento processual, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação, tendo em vista que 

este juízo reúne os processo desta natureza para a realização de mutirão. 

Cite-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003956-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003956-88.2018.8.11.0003 AUTOR: JUCINEI PEREIRA 

DE OLIVEIRA Advogado do(a) AUTOR: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

MT11878/A RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS Advogado do(a) 

RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da 

Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 

do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de tutela provisória. 

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação, tendo em vista que este juízo reúne os processo 

desta natureza para a realização de mutirão. Cite-se a parte Ré para 

contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004220-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BATISTA DE PAIVA 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):
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RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004220-08.2018.8.11.0003. 

AUTOR: EURIPEDES BATISTA DE PAIVA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Defiro o pedido 

de assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do art. 98, 

do Código de Processo Civil. Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de 

tutela provisória. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar 

o rito processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade 

ao andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação, tendo em vista que este juízo 

reúne os processo desta natureza para a realização de mutirão. Cite-se a 

parte ré para contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003906-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODILON DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003906-62.2018.8.11.0003. 

AUTOR: ODILON DE OLIVEIRA JUNIOR RÉU: IUNI EDUCACIONAL - UNIC 

RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. Vistos e examinados. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS e PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, que ODILON DE 

OLIVEIRA JUNIOR, em face de FACULDADES INTEGRADAS DE 

RONDONÓPOLIS, ambos já qualificados na exordial. Em breve resumo, o 

Requerente narra em sua exordial que cursou Tecnologia Em Marketing, 

ministrado pela Instituição de Ensino Requerida, tendo colado grau em 20 

de dezembro de 2009, contudo até a presenta data a Instituição de Ensino 

Requerida não emitiu seu diploma, embora tenha requerido por diversas 

vezes. Aduz que, está desempregado e por não ter o diploma do curso de 

Tecnologia Em Marketing, está com dificuldade em arruma emprego. 

Ancorado nestes fundamentos o Requerente pleiteia a concessão da 

antecipação de tutela para que seja determinar a imediata entrega do 

Diploma devidamente Registrado do curso superior de Tecnologia em 

Marketing, concluído em 2009, sob pena de multa cominatória diária. Com a 

exordial vieram documentos. DECIDO. Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). 

Defiro ao Requerente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil e da Lei 1.060/50. O Código de 

Processo Civil acabou com a discussão doutrinária e jurisprudencial 

acerca da diferença entre os requisitos autorizadores para a concessão 

da tutela antecipada e da tutela cautelar, ao trata-las como espécie do 

gênero Tutela De Urgência, segundo o disposto no parágrafo único, do 

art.294, do Código De Processo Civil. Consoante o disposto no artigo 300, 

do Código de Processo Civil, para que se seja deferida a tutela de 

urgência, seja de natureza antecipatória ou cautelar, é indispensável que 

se demonstre os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem 

como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo 

extremamente necessário que o pedido mediato esteja escoimado de 

dúvidas. No caso dos autos, em uma cognição sumária não vislumbro a 

probabilidade do direito alegado pelo Requerente, para determinar que a 

Instituição De Ensino expeça o diploma, posto que embora tenha carreado 

a exordial a Declaração De Conclusão De Curso – ID. 13404801, não 

trouxe aos autos nenhum documento hábil a demonstrar que solicitou junta 

a Instituição De Ensino Requerida a expedição do diploma. Desta feita, não 

há evidencias nos autos de que não a expedição do diploma, esteja 

causando perigo de dano, como não há indícios de risco ao resultado final 

da presente demanda, posto que se ao final da tramitação processual 

ficar demonstrado que a Instituição De Ensino Requerida, embora 

provocada pelo Requerente para expedir do diploma, sem justo motivo não 

expediu, será compelida a expedir referido documento. Ainda que o 

Código De Processo Civil tenha equiparado os requisitos para concessão 

da tutela de urgência de caráter antecipatória de mérito e de caráter 

cautelar, a forma de processamento e a consequência do deferimento de 

uma ou outra são absolutamente diferentes. Enquanto na tutela de 

urgência de caráter antecipatório de mérito, se quer antes mesmo da 

citação da parte ré, à concessão do pedido principal e na tutela de caráter 

cautelar, não visa à concessão do bem da vida antes do momento usual, 

mas apenas assegurar o resultado útil do pedido dito principal, como 

ocorre, por exemplo, nos casos de arresto e sequestro. Nesse passo, 

resta demonstrada inicialmente que a tutela de urgência vindicada pelo 

Requerente, TEM DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. Posto isso, não 

estando presentes os requisitos necessários INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECIPATÓRIA. No que tange à audiência de 

conciliação, consigno que este Juízo, até o presente momento, estava 

dispensando a realização da mediação neste momento processual, 

principalmente em virtude dos teores do Ofício Circular 04/2016 de 

14/03/2016, encaminhado pela Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a 

todos os magistrados do Estado, onde se afirmava que o Núcleo não 

estava adaptado às rotinas de trabalho das unidades judiciárias e dos 

gabinetes e do PROVIMENTO 09/2016-CM que dava conta da falta de 

estrutura física e de pessoal suficiente nos Centros Judiciários de Solução 

de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) das comarcas do Estado de Mato para 

atender a toda demanda. Contudo, atualmente esta comarca de 

Rondonópolis conta com conciliadores judiciais habilitados (através de 

curso oferecido pelo TJ/MT) para a realização das audiências de 

conciliação e/ou mediação, de forma que já possível a adequação do rito 

processual ao disposto no artigo 334 do CPC, sem que se cause entraves 

ao andamento processual e prejuízos às partes. Desta feita, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 30/07/2018 às 08hs30m, a qual será 

realizada na sala de audiências desta vara (como permite o §3º do artigo 

1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca. Justifico que a audiência não foi agendada para data mais 

breve, em razão do artigo 334 do CPC estabelecer que o ato deverá ser 

designado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Proceda-se à 

citação da Concessionária Requerida dos termos da inicial, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Bem como há intime da Tutela De 

Urgência concedida. Intime-se a Requerente, para a audiência, na pessoa 

do seu advogado (art. 334, §3º). Cientifique-se as partes de que deverão 

comparecer à audiência acompanhados de advogado ou defensor público 

e que o não comparecimento injustificado (da parte autora ou requerida), 

será considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, com a cominação 

de multa de 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. A audiência só será cancelada 

mediante requerimento expresso de ambas as partes, nos moldes 

previstos no CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos 

serão conclusos para homologação judicial, não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, por força do art. 335 do CPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e §§1º e 2º 

do art. 335. Nos termos do disposto no art. 344 do CPC, se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 18 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003031-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY BASTOS DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003031-97.2017.8.11.0045 REQUERENTE: SUELY 
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BASTOS DA SILVA SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: JOSIRENE 

CANDIDO LONDERO - RS51292 REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Advogado do(a) REQUERIDO: DESPACHO Vistos e examinados. Cuida-se 

de petição inicial de Liquidação de Sentença proposta em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No presente caso, a parte autora requer a 

liquidação de sentença em face da empresa Ympactus, que representa a 

Telexfree no Brasil, proferida no Estado do Acre e alcançando todos os 

consumidores brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da 

ré. Ocorre que, para que os consumidores possam recuperar os valores 

que aplicaram no negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer 

valor percebido a título de lucro), é necessário que cada um promova a 

liquidação da sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. 

Deste modo, a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 

509, inciso II, do Código de Processo Civil, 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: 

(...) II - Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a 

liquidação da sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito 

comum. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito 

processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao 

andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da 

dispensa da realização da mediação neste momento processual encontra 

guarida no disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao 

juiz o poder de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção 

dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo 

a conferir maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o 

Enunciado n.35 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a 

flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, 

pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às 

especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do 

processo”. Por fim, assento que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na 

pessoa dos seus advogados, conforme o art. 509 e 511 do CPC/2015, 

para manifestarem sobre o requerimento de liquidação de sentença. 

Determino, ainda, que os requeridos exibam os documentos solicitados 

pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 524, §§4º e 5º, do CPC/2015. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004316-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PELEGRINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004316-23.2018.8.11.0003. 

AUTOR: FABIO PELEGRINO RÉU: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos e 

examinados. A parte autora requereu a desistência da ação (Id. 

13670050), anteriormente à citação da parte contrária. Dessa forma, 

homologo a desistência e JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios. Transitado em julgado, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005460-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTENIR JUNIO MOREIRA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005460-03.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: VALTENIR JUNIO 

MOREIRA DE OLIVEIRA LIMA Vistos e examinados. A parte autora 

requereu a desistência da ação, anteriormente à citação da parte 

contrária. Dessa forma, homologo a desistência e JULGO EXTINTO o feito 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Segue 

abaixo, comprovante de remoção de restrição do Sistema Renajud: 

RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: 

NAYANE CAVALCANTE YAMADA 18/06/2018 - 12:27:27 Comprovante de 

Remoção de Restrição Dados do processo Ramo JUSTICA ESTADUAL 

Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município 

RONDONOPOLIS - MT Órgão Judiciário RONDONOPOLIS QUARTA VARA 

CIVEL Nro do Processo 1005460-03.2016 Juiz que Ordenou a Retirada da 

Restrição Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS Órgão Judiciário 

RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL Juiz Retirada RENAN CARLOS 

LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO Para o processo: 1005460-03.2016 

Órgão Judiciário : RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL Restrições 

Retiradas: 1 Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição Inclusão da 

Restrição ANZ4973 MT VW/GOL 1.0 VALTENIR JUNIO M DE O LIMA 

CIRCULACAO 18/08/2017 Sem custas e honorários advocatícios. 

Transitado em julgado, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000827-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE SOUZA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BRANCO BRILLINGER OAB - SP0296405A (ADVOGADO)

ABRAHAO ISSA NETO OAB - SP83286 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000827-46.2016.8.11.0003. 

AUTOR: GISLAINE SOUZA ROCHA RÉU: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE 

SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA proposta por 

GISLAINE SOUZA ROCHA em face de SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE 

SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA. Em breve resumo, informa que 

possui obesidade mórbida tipo III (IMC = 51,46kg/m²) e, mesmo diante de 

sucessivas tentativas de emagrecimento por dieta, endocrinologista e 

medicamentos, nunca conseguiu perder peso. Aduz que ainda sofre com 

outras patologias graves como esteatose hepática, hipertensão, dores 

nos membros inferiores e a síndrome do comer compulsivo. Alega que em 

virtude das referidas enfermidades, a única opção apontada pelos 

especialistas para melhorar sua saúde e qualidade de vida é a realização 

de cirurgia bariátrica, motivo pelo qual solicitou autorização à parte 

requerida em 13/05/2016 (Protocolo nº 30209120160525196893) e 

novamente em 31/05/2016 (Protocolo nº 30209120160531264908). 

Argumenta que seu pleito foi indeferido, injustificadamente, sob a alegação 

de que não foram preenchidas as diretrizes que o rol da ANS estabelece 

como previamente necessárias ao procedimento. Informa também que a 

parte requerida negou autorização para todas as consultas e exames 

médicos utilizados para um possível procedimento cirúrgico, de modo que 

precisou arcar com os gastos no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), 

postulando o ressarcimento dos danos materiais em dobro. Pugna para 

que parte requerida seja compelida a custear a cirurgia pleiteada, médicos, 

medicamentos e internação, bem como condenada a pagar danos morais 

no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Solicita a concessão de tutela 
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de urgência para realização do procedimento cirúrgico, sob pena de 

aplicação de multa diária. Junta procuração e documentos. A antecipação 

de tutela foi deferida, consoante decisão proferida no Id. 1544318. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, alegando, 

em síntese, que a recusa é legítima, uma vez que a parte autora não se 

enquadra nas diretrizes para obrigatoriedade de cobertura do 

procedimento pleiteado, nos termos do II, art. 3º, da Resolução Normativa 

387/15 – Anexo II (Id. 1959284). A parte autora impugnou a contestação 

no Id. 3213031. As partes foram intimadas para especificar as provas que 

pretendiam produzir. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I – Da audiência de conciliação Primeiramente, 

pontuo que a ata referente à audiência de conciliação, realizada nestes 

autos, não foi devidamente juntada aos autos, uma vez que o documento 

foi corrompido em virtude de problemas técnicos no computador deste 

juízo. Ademais, não se vislumbra prejuízo as partes, considerando que a 

conciliação restou infrutífera, de modo que o regular prosseguimento do 

feito é medida que se impõe. II – Do julgamento antecipado da lide Inexistem 

preliminares a serem apreciadas. Nos termos do disposto no artigo 355, 

inciso I, do NCPC, “o juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de 

produção de outras provas”. Impõe-se o julgamento antecipado da 

presente lide, uma vez que é possível, pela prova já carreada ao feito, que 

seja desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de 

produção de outras provas. Nesse sentido, está pacificada a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. 1. O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não 

implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória. 

(Precedentes) 2. O art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão 

racional, valendo-se o magistrado do seu livre convencimento, que 

utiliza-se dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema 

e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, rejeitando 

diligências que delongam o julgamento desnecessariamente. Trata-se de 

remédio processual que conspira a favor do princípio da celeridade do 

processo. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; Número do Registro: 

200200197503; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – 

Número do Processo: 417830; DF; Data de Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA 

TURMA; Ministro Relator: LUIZ FUX).” “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, 

§ § 1º E 2º, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. 

SUPRIMENTO. I – A nova redação do caput do art. 331 do Cód. de Proc. 

Civil, inserida pela Lei nº 8.952/94, que prevê a realização de audiência 

preliminar, não tem aplicação quando o caso comportar julgamento 

antecipado da lide. II – Nesses termos, a conclusão adorado no acórdão 

recorrido decorre do exame das peculiaridades fáticas da causa, 

soberanamente delineadas na instância ordinária, e cujo reexame é 

vedado em sede de especial, ante o óbice da Súmula 07/STJ. Embargos de 

declaração acolhidos, tão-somente, para suprir a omissão apontada. (STJ 

– Superior Tribunal de Justiça; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; Data de Decisão: 27/08/2001; Ministro 

Relator: CASTRO FILHO).” No mesmo sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INEFICÁCIA 

DO DE FUNGICIDA SYSTHANCE CE ADQUIRIDO PARA CONTROLE E 

COMBATE DA “FERRUGEM ASIÁTICA” – IMPROCEDÊNCIA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA 

ORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA EFETIVA 

UTILIZAÇÃO DO FUNGICIDA E DA PERDA DA SAFRA DECORRENTE DA 

SUA INEFICÁCIA – INSUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL PARA 

COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO AUTOR – ARTIGO 400, INCISO II, DO 

CPC – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 130, do Código de 

Processo Civil, cabe ao juiz, na condição de presidente do processo e 

destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não de dilação 

probatória, não implicando cerceamento de defesa ou violação ao princípio 

constitucional do devido processo legal o julgamento antecipado da lide 

quando a prova requerida pelo autor não for suficiente à comprovação 

dos favos alegados.(...)”. (Ap 134666/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/06/2014, Publicado 

no DJE 27/06/2014). Consigno que as provas contidas no caderno 

processual são suficientes para compreensão e resolução da demanda, 

de modo que a causa submetida à apreciação do Poder Judiciário merece 

ser julgada antecipadamente. Frise-se que não há que se falar em 

cerceamento de defesa, porquanto as partes apresentaram suas provas 

quando da petição inicial, da contestação e da impugnação, pelo que 

aproveito os argumentos trazidos por estes para análise da demanda. 

Nesse aspecto, é o entendimento no E. Superior Tribunal de Justiça, sobre 

o tema: “(...) o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, 

desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao 

constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu 

entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para 

a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento 

da lide.” (REsp 902.327/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357)” “No sistema de 

persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 

131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção 

desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da 

verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da 

prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua 

produção.” (AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010)”. Na mesma 

vertente segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - 

ARTIGO 927 DO CPC - POSSE DO AUTOR E ESBULHO DA RÉ - 

COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O 

julgamento antecipado da lide somente implica cerceamento de defesa se 

as provas pleiteadas se revelarem aptas a alterarem a convicção do 

julgador, ou seja, se a dilação probatória for necessária ao justo desate da 

lide.(...)”. (Ap 93054/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 

10/04/2015). Não resta, pois, demonstrada a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que as provas até então produzidas já permitem uma 

imediata prestação jurisdicional. Desta feita, passo ao julgamento 

antecipado da lide. III – Da cirurgia Compulsando os autos, verifica-se que 

a parte autora é cliente do plano de saúde assistência ambulatorial e 

hospitalar com obstetrícia SÃO FRANCISCO SAÚDE PLENO SEM COP. 

STANDARD, na modalidade plano empresarial (Id. 1959330). Extrai-se, 

ainda, que a demandante foi diagnosticada com obesidade mórbida tipo III, 

além de outras doenças, alegando que realizou diversas tentativas de 

perda de peso, todas sem sucesso, sendo indicada por profissional 

médico a realização de cirurgia bariátrica. Entretanto, a parte requerida se 

negou a realizar o procedimento indicado, alegando falta de comprovação 

de tratamento clínico realizado por pelo menos 02 (dois) anos, bem como 

comprovação de ser portadora de obesidade mórbida por mais de 05 

(cinco) anos, requisitos, estes, exigidos pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS. Assim, o cerne da controvérsia consiste em verificar 

se a recusa para cobertura da cirurgia bariátrica pelo plano de saúde é 

lícita. A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS editou a 

Resolução Normativa nº 387/2015, na qual atualiza o rol de procedimentos 

e eventos em saúde, que constitui a referência básica para cobertura 

mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência 

a saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999, e naqueles 

adaptados conforme a Lei nº 9.656/98. Para que o procedimento pleiteado 

tenha cobertura obrigatória assegurada pelos planos privados de 

assistência à saúde é necessário que sejam cumpridas as condições 

estipuladas em sua Diretriz de Utilização (DUT), quais sejam: 

GASTROPLASTIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) POR VIDEOLAPAROSCOPIA 

OU POR VIA LAPAROTÔMICA 1. Cobertura obrigatória para pacientes com 

idade entre 18 e 65 anos, com falha no tratamento clínico realizado por, 

pelo menos, 2 anos e obesidade mórbida instalada há mais de cinco anos, 

quando preenchido pelo menos um dos critérios listados no Grupo I e 

nenhum dos critérios listados no Grupo II: Grupo I a. Índice de Massa 

Corpórea (IMC) entre 35 Kg/m2 e 39,9 Kg/m2, com comorbidades (doenças 

agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de 

forma eficaz) que ameacem a vida (diabetes, ou apnéia do sono, ou 

hipertensão arterial, ou dislipidemia, ou doença coronariana, ou 

osteo-artrites, entre outras); b. IMC igual ou maior do que 40 Kg/m2, com 

ou sem co-morbidades. Grupo II a. pacientes psiquiátricos 

descompensados, especialmente aqueles com quadros psicóticos ou 

demenciais graves ou moderados (risco de suicídio); b. uso de álcool ou 
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drogas ilícitas nos últimos 5 anos. Pois bem. Analisando a documentação 

juntada na exordial, observa-se que a parte autora não foi capaz de 

comprovar que se submeteu a tratamento clínico ao menos por 02 (dois) 

anos e que possui obesidade mórbida instalada há mais de 05 (cinco) 

anos. Nota-se que os atestados e exames médicos apresentados estão 

datados, em sua maioria, do mês de abril de 2016 e, embora atestem que a 

demandante se submeteu a programas de emagrecimento (dieta, 

exercícios físicos e medicamentos), não fazem referência ao período no 

qual a parte autora teria iniciado o seu tratamento ou desde quando sofre 

com a patologia. Cumpre destacar ainda que o histórico de utilização do 

plano de saúde aponta uma consulta realizada com nutricionista em 

10/09/2014, mas isto, por si só, não é capaz de comprovar a realização de 

um tratamento pelo período de 02 (dois) anos (Id. 1959298). Por outro lado, 

observa-se que a necessidade do procedimento cirúrgico foi amplamente 

atestada por diversos especialistas, diante do quadro clínico de obesidade 

mórbida grau III (IMC 51,46 kg/m²) além de outras patologias resultantes 

dessa doença, tais como hipertensão, problema cardiorrespiratório e no 

fígado, tudo conforme descrições médicas: “O paciente foi submetido a um 

programa de dieta hipocalórica pré-operatória com supervisão, com o 

objetivo de perdas de aproximadamente 5 a 10% de seu peso atual, fato 

que determina impacto na melhora do padrão ventilatório e redução 

volumétrica das estruturas intra-abdominais, minimizando o risco cirúrgico. 

Paciente com super obesidade, hipertensa já fez outros tratamentos com 

nutricionistas e endocrinologistas, porém todas as tentativas sem 

sucesso. Tipo de Obesidade: III. IMC: 51,46 km/m². Atesto a participação do 

paciente acima, no programa de reeducação alimentar proposto e a 

considero apta a fazer o procedimento de cirurgia bariátrica” – Valéria 

Neris Araújo – Nutricionista CRN 6311. (Id. 1455871 – fls. 01). “(...) já fez 

várias tentativas para emagrecer com dietas, medicações e atividade 

física mas não houve sucesso. Declaro e atesto que a paciente acima 

está apta a cirurgia bariátrica pelo serviço da endocrinologia para fornecer 

à paciente uma melhora na qualidade de vida” - Lucielene Telles de Souza 

– CRM 4455 “GISLAINE SOUZA ROCHA foi por mim acompanhada no 

intuito de submeter-se a cirurgia bariátrica. A mesmo frequentou as 

sessões individuais, onde foram aplicadas algumas técnicas e entrevista 

dirigida. Foi possível avaliar que a paciente não apresenta até esta data, 

nenhum tipo de transtorno psicológico que a impeça de realizar o 

procedimento. Não faz uso de substância psicoativas. Indico que a 

retomada do acompanhamento pós operatório para a manutenção de sua 

estabilidade emocional”. (Id. 1455871) É sabido que a saúde se trata de um 

direito social protegido constitucionalmente, sendo direito de todos e dever 

do Estado, cuja consecução pode feita diretamente ou através de 

terceiros, inclusive pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, em 

conformidade com os artigos 6º, 196 e 197, todos da Carta Magna: Art. 6º 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição. Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Art. 197. 

São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao 

Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 

fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 

através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 

privado. No caso em tela, verifica-se que a exigência de atendimento a 

tratamento clínico ao menos por dois anos e obesidade mórbida instalada 

há mais de cinco anos não se justifica, diante da necessidade e indicação 

médica para a cirurgia com o intuito de evitar riscos à saúde do paciente. 

Neste sentido: PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA 

COBERTURA – CIRURGIA BARIÁTRICA - DANO MORAL – Negativa de 

cobertura de cirurgia bariátrica sob a alegação de ausência de 

atendimento às diretrizes estabelecidas pela ANS – Alegação da ré de 

ausência de tratamento clínico ao menos por dois anos, e obesidade 

mórbida instalada há mais de cinco anos – Exigência que não se justifica, 

diante da necessidade e indicação médica para a cirurgia - Suficiência do 

relatório do cirurgião que acompanha o tratamento da autora – 

Preenchimento dos requisitos descritos na resolução normativa, 

notadamente o IMC mínimo de 35 Kg/m² (autora possui IMC=38 Kg/m²), 

tendo como doenças associadas depressão, DRGE, dislipidemia e 

esteatose hepática – Abusividade da negativa - Afronta ao art. 51, inciso 

IV do CDC e Súmula nº 102 do TJ/SP - Dano moral configurado ante a 

negativa injustificada e abusiva – Situação de aflição e sofrimento - 

Momento de preocupação com a saúde, já sofrendo com comorbidades - 

Indenização fixada em R$ 10.000,00 que é bastante razoável a reprimir o 

ato, sem aviltar ou implicar em enriquecimento a quem a recebe – 

Sentença reformada para acolher o pedido de indenização por danos 

morais, com a condenação da ré ao pagamento dos honorários 

advocatícios sucumbenciais em 15% do valor atualizado da condenação - 

RECURSO PROVIDO. (TJ-SP 10108839720168260011 SP 

1010883-97.2016.8.26.0011, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 

29/08/2017, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2017) 

RECURSO DE AGRAVO NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. OBESIDADE MÓRBIDA. 

GASTROPLASTIA REDUTORA INDICADA PELO ÍNDICE DE MASSA 

CORPORAL (IMC) E PELAS DOENÇAS GRAVES DESENCADEADAS PELA 

OBESIDADE. COBERTURA. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA. 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TRATAMENTO POR 02 ANOS 

ANTES DA CIRURGIA. A parte autora, na condição de dependente do 

titular de plano de saúde, está autorizada a buscar, em juízo, a cobertura 

para os procedimentos que lhe foram negados pela seguradora. Não se 

mostra compatível com os ditames do Código de Defesa do Consumidor e 

da Lei nº 9.656/98, a negativa de cobertura pela Seguradora em relação a 

evento médico - gastroplastia - destinado a debelar a patologia 

denominada de obesidade mórbida. É desnecessária a comprovação pela 

segurada de que realizou tratamento dioterapêutico por 02 (dois) anos. 

(TJ-PE - AGV: 210326 PE 00457498220068170001, Relator: Antônio 

Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 25/05/2010, 6ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 107) CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. PLANO 

DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. OBESIDADE MÓRBIDA E 

CO-MORBIDADES. ASSISTÊNCIA MÉDICO/HOSPITALAR. COBERTURA 

OBRIGATÓRIA. I - É inadmissível a negativa do plano de saúde de 

autorizar a realização da cirurgia bariátrica devidamente indicada por 

médico especialista, sob o fundamento de não preenchimento do requisito 

de estabilidade de peso por mais de 2 (dois) anos, pois se trata de 

hipótese de cobertura obrigatória de gastroplastia para obesidade 

mórbida. II - Consoante estabelece o art. 20, § 4º, do CPC, os honorários 

advocatícios, nas causas de valor inestimável, devem ser arbitrados 

mediante juízo de equidade, considerados 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. III - 

Negou-se provimento aos recursos. (TJ-DF - APC: 20110710234426 DF 

0022891-42.2011.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 06/11/2013, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 12/11/2013 . Pág.: 151) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE 

AGRAVO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA 

DE CIRURGIA BARIÁTRICA. CARATÉR URGENTE DO PROCEDIMENTO. 

ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. 

OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto não tenha 

preenchido os requisitos descritos na resolução normativa 262/11 da 

ANS, mormente o IMC mínimo de 35KG/m2, o segurado, fundamentado em 

laudos médicos, comprovou a urgência do procedimento cirúrgico, 

tornando-se arbitrária a negativa do custeio pela seguradora de plano de 

saúde. 2. Direito constitucional à saúde, juntamente com as diretrizes 

protetivas do código de defesa do consumidor, aplicáveis ao caso 

concreto. 3. Uma vez configurada a abusividade da negativa de cobertura 

de procedimento médico, mostra-se cabível a condenação da seguradora 

em danos morais que prescindem de comprovação, por serem in re ipsa. 

4. Agravo desprovido. Decisão por unanimidade. (TJ-PE - AGV: 3671867 

PE, Relator: Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo, Data de Julgamento: 

16/06/2015, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2015) Portanto, 

conforme precedentes acima colacionados, tendo a parte autora 

comprovado a condição de obesidade mórbida, tipo III, IMC 51,46 Kg/m², 

bem como a necessidade e urgência do procedimento cirúrgico, 

fundamentada em laudos de médicos, nutricionista e psicólogo, a negativa 

de cobertura pelo plano de saúde mostra-se arbitrária. Dessa forma, 

forçoso reconhecer o dever da parte requerida em prestar assistência ao 

procedimento cirúrgico pleiteado pela autora, na forma requerida. IV – Do 

dano moral Em virtude da negativa da requerida em autorizar em favor da 

autora a realização do procedimento denominado cirurgia bariátrica é 

inegável que aquela sofreu abalos de ordem moral, devendo ser 

indenizada em razão da negativa indevida. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PLANO DE SAÚDE. 
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PRESTAÇÃO DE COBERTURA. GASTROPLASTIA. CIRURGIA 

REPARADORA. NEGATIVA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. (...) III - A 

negativa de autorização para a realização de cirurgia à autora extrapolou 

o mero aborrecimento e gerou ansiedade, angústia e estresse, aptos a 

caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente, seu estado 

psíquico. IV - A valoração da compensação moral deve observar os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a 

repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por 

sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor 

excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. 

Mantido o valor fixado pela r. sentença. V - Apelação desprovida. (TJ-DF 

20171610018207 DF 0001667-96.2017.8.07.0020, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 20/03/2018 . Pág.: 302/316) Se de um lado 

o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos autorizam fixar a 

indenização dos danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ressalto que o valor da condenação deverá 

ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária 

desde o arbitramento. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE UNIMED – NEGATIVA DE 

COBERTURA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PACTO CONTRATUAL – 

RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO - DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - ARBITRAMENTO - JUROS DE MORA – CITAÇÃO – 

PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. (...). Sobre o valor da indenização 

moral deve incidir correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, ou 

seja, desde a publicação do acórdão, nos termos da Súmula 362 do STJ. 

Quanto aos juros de mora, em se tratando de ilícito contratual, os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação, pelo valor de 1% ao mês, 

conforme art. 405, do CC (STJ - AgRg no REsp: 1445913 SP 

2014/0071704-6, QUARTA TURMA, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, DJ: 28/04/2015). (Ap 114373/2017, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017) V – Do dano material Em 

relação ao pleito de ressarcimento em dobro de suposto dano material, 

consistente no pagamento de consultas e exames realizados para um 

possível procedimento cirúrgico, no valor de R$ 900,00 (novecentos 

reais), entendo que o pleito não merece prosperar. Primeiramente, porque 

o dano material não se presume, de modo que incumbia à parte autora 

trazer aos autos os comprovantes de pagamento, cujo valor pretende 

reaver. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE CANCELADO INDEVIDAMENTE. 

DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. O dano material não se presume, deve 

ser comprovado. Não há como reconhecer o dever de indenizar da 

recorrida se não restaram integralmente comprovados os valores pagos 

pelo autor. In casu, o autor poderia ter anexado aos autos os recibos, com 

a devida discriminação dos serviços prestados e os respectivos 

comprovantes de pagamentos; o que somente ocorrera de forma parcial. 

Dano material comprovado parcialmente. Recurso provido em parte. 

(TJ-RR - RI: 08154005320158230010 0815400-53.2015.8.23.0010, Relator: 

Des. ANGELO AUGUSTO GRAÇA MENDES, Data de Publicação: DJe 

30/05/2016) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

VALOR PLEITEADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - DANOS 

MORAIS - INOCORRÊNCIA - VERBA HONORÁRIA - MANUTENÇÃO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. - O dano material não se presume, deve ser 

comprovado, não havendo se falar em dever de indenizar quando não 

evidenciado o efetivo decréscimo patrimonial alegado. (...) (TJ-MG - AC: 

10708110035068001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de 

Julgamento: 22/06/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 28/06/2017) No caso, verifica-se que a demandante juntou 

aos autos somente 02 (dois) recibos, nos valores de R$ 300,00 (trezentos 

reais) e R$ 180,00 (cento e oitenta reais), conforme Id. 4740012 e 

4740013. Entretanto, em que pese à comprovação parcial do suposto 

gasto material, no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), não 

há nos autos qualquer indício de que a parte requerida tenha se recusado 

a autorizar a realização de consulta médica e com nutricionista a que se 

referem os referidos pagamentos, juntos aos profissionais credenciados à 

sua rede. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE 

SAÚDE. CIRURGIA. MÉDICO NÃO COOPERADO. RESSARCIMENTO DAS 

DESPESAS HOSPITALARES. BAIXA HOSPITALAR. RECUSA NÃO 

COMPROVADA. DESCABIMENTO. No caso dos autos, não há prova da 

efetiva recusa por parte da UNIMED em autorizar a realização do 

procedimento no hospital em que se concretizou o ato cirúrgico. A ré nega 

que tenha havido solicitação para a autorização do procedimento em rede 

credenciada, limitando-se a prova produzida pelo autor a uma mensagem 

eletrônica que lhe foi enviada por seu médico, na qual ele noticia a recusa 

por parte da ré, e que não se mostra suficiente para que se tenha como 

provada a recusa. Ademais, o plano de saúde só tem obrigação de 

reembolso de despesas médico-hospitalares, quando efetuadas fora da 

rede credenciada, na hipótese de se tratar de procedimento de urgência. 

Afora isso, em se tratando de cirurgia eletiva, o paciente deve procurar 

médico e hospital credenciados pelo plano, não podendo, se escolheu 

profissional não cooperado, buscar o ressarcimento das despesas 

hospitalares, sabidamente superiores quando efetuada a internação na 

modalidade particular. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível 

Nº 71004636700, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 13/03/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004636700 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 

13/03/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 17/03/2014) Dessa forma, impõe-se a improcedência do 

pedido de ressarcimento das despesas médicas. Dessa forma, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil para: a) confirmar a liminar 

deferida nos autos, b) determinar que a parte requerida autorize a 

realização da cirurgia bariátrica, nos termos requeridos na inicial, c) 

indeferir o pedido de ressarcimento por danos materiais, d) condenar a 

parte requerida ao pagamento de danos morais à parte autora no valor de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data. Tendo a 

parte autora decaído de parte mínima do pedido, condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 20% (vinte 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 e, 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001334-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CHRISTINY SILVA FABIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001334-70.2017.8.11.0003. 

AUTOR: KELLY CHRISTINY SILVA FABIANO RÉU: BANCO BRADESCARD 

S.A Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 407 de 607



INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA ANTECIPADA proposta por KELLY CHRISTINY DA SILVA 

FABIANO em face de BANCO BRADESCARD S.A. Em breve resumo, 

argumenta que não possui qualquer débito com a parte requerida, 

entretanto, foi indevidamente inscrita em cadastro de proteção ao crédito 

por suposta dívida no valor de R$ 139,72 (cento e trinta e nove reais e 

setenta e dois centavos), vencimento em 13/07/2015, disponibilizado em 

02/10/2015. Pugna pela declaração da inexistência do débito e 

condenação da parte ré em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais), bem como deferimento de liminar para exclusão do referido 

apontamento do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária. Junta 

procuração e documentos. A antecipação de tutela foi deferida, 

consoante decisão proferida no Id. 5021491. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou contestação, alegando, em síntese, que a inscrição 

é legítima, uma vez que o débito se refere à fatura de cartão de crédito (Id. 

6083125). A parte autora impugnou a contestação no Id. 6844073. As 

partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam 

produzir. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Inexistem preliminares a serem apreciadas. Nos termos do 

disposto no artigo 355, inciso I, do NCPC, “o juiz julgará imediatamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver 

necessidade de produção de outras provas”. Impõe-se o julgamento 

antecipado da presente lide, uma vez que é possível, pela prova já 

carreada ao feito, que seja desde logo proferida uma sentença de mérito 

sem a necessidade de produção de outras provas. Nesse sentido, está 

pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. O julgamento antecipado 

da lide (art. 330, I, CPC), não implica cerceamento de defesa, se 

desnecessária a instrução probatória. (Precedentes) 2. O art. 131, do CPC 

consagra o princípio da persuasão racional, valendo-se o magistrado do 

seu livre convencimento, que utiliza-se dos fatos, provas, jurisprudências, 

aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao 

caso concreto, rejeitando diligências que delongam o julgamento 

desnecessariamente. Trata-se de remédio processual que conspira a 

favor do princípio da celeridade do processo. (STJ – Superior Tribunal de 

Justiça; Número do Registro: 200200197503; AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL – Número do Processo: 417830; DF; Data de 

Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA TURMA; Ministro Relator: LUIZ FUX).” 

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, § § 1º E 2º, DO CPC. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. SUPRIMENTO. I – A nova redação do caput 

do art. 331 do Cód. de Proc. Civil, inserida pela Lei nº 8.952/94, que prevê 

a realização de audiência preliminar, não tem aplicação quando o caso 

comportar julgamento antecipado da lide. II – Nesses termos, a conclusão 

adorado no acórdão recorrido decorre do exame das peculiaridades 

fáticas da causa, soberanamente delineadas na instância ordinária, e cujo 

reexame é vedado em sede de especial, ante o óbice da Súmula 07/STJ. 

Embargos de declaração acolhidos, tão-somente, para suprir a omissão 

apontada. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; Data de Decisão: 

27/08/2001; Ministro Relator: CASTRO FILHO).” No mesmo sentido é a 

orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – INEFICÁCIA DO DE FUNGICIDA SYSTHANCE CE ADQUIRIDO 

PARA CONTROLE E COMBATE DA “FERRUGEM ASIÁTICA” – 

IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – NULIDADE DA 

SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA 

PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS 

ACERCA DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DO FUNGICIDA E DA PERDA DA 

SAFRA DECORRENTE DA SUA INEFICÁCIA – INSUFICIÊNCIA DA PROVA 

TESTEMUNHAL PARA COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO AUTOR – 

ARTIGO 400, INCISO II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do 

art. 130, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, na condição de 

presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre a 

necessidade ou não de dilação probatória, não implicando cerceamento de 

defesa ou violação ao princípio constitucional do devido processo legal o 

julgamento antecipado da lide quando a prova requerida pelo autor não for 

suficiente à comprovação dos favos alegados.(...)”. (Ap 134666/2013, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 18/06/2014, Publicado no DJE 27/06/2014). Consigno que as 

provas contidas no caderno processual são suficientes para 

compreensão e resolução da demanda, de modo que a causa submetida à 

apreciação do Poder Judiciário merece ser julgada antecipadamente. 

Frise-se que não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto 

as partes apresentaram suas provas quando da petição inicial, da 

contestação e da impugnação, pelo que aproveito os argumentos trazidos 

por estes para análise da demanda. Nesse aspecto, é o entendimento no 

E. Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema: “(...) o juiz tem o 

poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização 

de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo 

documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu 

livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de 

quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.” (REsp 

902.327/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357)” “No sistema de persuasão racional 

adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não 

cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela 

prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, 

tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a 

análise da conveniência e necessidade da sua produção.” (AgRg no Ag 

987.507/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010)”. Na mesma vertente segue o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS 

LEGAIS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - ARTIGO 927 DO CPC - POSSE 

DO AUTOR E ESBULHO DA RÉ - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente implica 

cerceamento de defesa se as provas pleiteadas se revelarem aptas a 

alterarem a convicção do julgador, ou seja, se a dilação probatória for 

necessária ao justo desate da lide.(...)”. (Ap 93054/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015). Não resta, pois, demonstrada a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que as provas até então 

produzidas já permitem uma imediata prestação jurisdicional. Desta feita, 

passo ao julgamento antecipado da lide. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte autora no cadastro de 

inadimplentes, tendo em vista a alegação de que não possui débitos com a 

parte requerida, desconhecendo a origem da cobrança que ensejou a 

anotação discutida no feito. Pois bem. Analisando os autos, entendo que o 

pleito não merece prosperar, uma vez que a parte autora sequer juntou 

aos autos comprovação da suposta negativação. Neste ponto, insta 

consignar que o extrato juntado no Id. 5005499 refere-se a débito diverso, 

no valor de R$ 172,14 (cento e setenta e dois reais e catorze centavos), 

vencimento em 13/07/2015, disponibilizado em 04/12/2015, BRADESCARD. 

Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não 

é absoluta, cabendo a parte reclamante demonstrar o mínimo de prova aos 

fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, 

não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, 

pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua 

regra nas relações consumerista, isso não importa em isentar a parte 

demandante de minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. 

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Neste sentido: 

NEGATIVAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada 

com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. 

Interposição de apelação pela autora. Ausência de comprovação da 

efetiva inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes. Ônus 

que incumbia à autora, por ser fato constitutivo do seu direito, conforme o 

artigo 373, inciso I, do CPC/2015. Falta de comprovação da negativação 

indevida esvazia as pretensões de declaração de inexistência do débito 

suspostamente apontado e de reparação por danos morais. Manutenção 

da r. sentença. Apelação não provida. (TJ-SP 10001874220168260224 SP 

1000187-42.2016.8.26.0224, Relator: Carlos Dias Motta, Data de 

Julgamento: 31/10/2017, 30ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data 

de Publicação: 31/10/2017) RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

REPARATÓRIA. INSCRIÇÃO NEGATIVA. DANO MORAL NÃO 
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CONFIGURADO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA 

INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS. 

Ausente nos autos a comprovação da efetiva inscrição indevida, ônus 

que era da parte autora, e do qual não se desincumbiu, resta inviabilizado 

o acolhimento da pretensão. Saliente-se, por oportuno, que tal prova era 

de fácil acesso, pois bastava a juntada de certidão positiva, emitida pelo 

Serasa, não se cogitando de inversão do ônus na espécie. Dano moral 

não comprovado. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004756961, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado 

em 08/04/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004756961 RS, Relator: Roberto 

José Ludwig, Data de Julgamento: 08/04/2014, Primeira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2014) Desse 

modo, ante a ausência de comprovação da efetiva inscrição do nome da 

autora no cadastro de inadimplentes, a improcedência da ação é medida 

que se impõe. Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

revogando a liminar deferida nos autos e, consequentemente JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, 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. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001120-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO KLEIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

JOAO ROBERTO ZILIANI OAB - MT0000644A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001120-16.2016.8.11.0003. 

AUTOR: MARCIO KLEIN RÉU: ADM DO BRASIL LTDA Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS 

MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR proposta por MARCIO KLEIN em face de 

ADM DO BRASIL LTDA. Em breve resumo, a parte autora informa que, em 

18.09.2015, após receber a ordem de carga de seu empregador e de 

posse dos referidos tickets para carregamento foi bloqueado de adentrar 

no pátio da ré, sendo, portanto, impedido de realizar o carregamento já 

autorizado. Afirma que permaneceu o dia todo sob o sol quente, sem 

refeição e sem informações sobre o real motivo de seu bloqueio e que 

durante esse período surgiram boatos por meio de outros motoristas que o 

bloqueio ocorrera em virtude de furto de cargas. Alega que em razão da 

situação foi motivo de chacotas e ficou efetivamente muito abalado. Aduz 

que posteriormente seu empregador recebeu notificação da empresa ré 

com cópia de boletim de ocorrências por suposta pratica de estelionato. 

Declara que a verdade dos fatos é diversa da narrada na comunicação de 

crime, uma vez que as diferenças existentes entre as calibragens das 

balanças é pública e notória e por várias vezes já foi solicitada a 

verificação, sem que tenha havido qualquer resposta da requerida. Diante 

de toda a narrativa afirma que sofreu abalo injusto à sua honra, 

requerendo liminarmente o desbloqueio do nome/CPF junto à parte 

requerida para que possa adentrar e realizar seu trabalho. Pugna ainda 

pela condenação da ré em danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais) e materiais no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil cem reais), pois foi 

impedido de realizar a carga e, portanto, está sem trabalhar por vários 

dias. Com a inicial vieram documentos. Devidamente citada, a requerida 

apresentou contestação, alegando em síntese, que o seu sistema de 

monitoramento apontou existência de fraude na pesagem das cargas e 

que a parte autora, juntamente com outros motoristas, se juntavam nas 

cabines e nas bordas da balança para alterar o peso real da tara. Requer 

que a demanda seja declara improcedente, bem como a condenação do 

autor em verbas sucumbenciais (Id. 1673119). A parte autora impugnou a 

contestação (Id. 1865456). As partes foram intimadas para especificar as 

provas que pretendiam produzir. Foi realizada audiência de instrução (Id. 

6828210). As partes apresentaram memoriais (Id. 7155369 e 7953123). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inexistem preliminares a serem apreciadas. Trata-se de ação na 

qual a parte autora pretende a condenação da parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de 

alegado abuso de ordem moral, vindo inclusive a refletir em sua esfera 

patrimonial. Inexistem preliminares de mérito a se decidir. Pois bem. 

Analisando as razões de fato e de direito deduzida pela parte autora e 

diante das provas trazidas à colação, entendo que a presente ação não 

merece acolhimento. Isto porque, a parte requerida trouxe provas 

suficientes a demonstrar conduta no mínimo irregular da parte autora 

quando da realização de seu ofício. Em que pese à alegação do autor da 

existência de divergência de calibrações entre as balanças de carga e 

descarga, não há efetiva comprovação que tal fato seja verídico, 

tampouco de que a ré foi informada da suposta divergência e prejuízo 

sofrido pelos motoristas, quedando-se totalmente inerte. Ainda que assim 

o fosse, não há condão suficiente para tornar como lícita, aceitável e 

proba a ação dos motoristas e demais envolvidos no vídeo encartado aos 

autos pela ré. Para resguardar o que alega (divergências entre 

calibrações) deveria o autor tornar formalmente ao conhecimento de seu 

empregador o fato, cobrando-lhe efetivamente solução. Não cabe ao 

Poder Judiciário acatar como justificativa e fato ensejador de dano moral 

ato ilícito, inclusive com tipificação penal. Seria uma verdadeira inversão 

de valores e total desvio da função própria da figura do Estado Juiz, além 

de corroborar com a banalização do dano moral já tão vilipendiada pelas 

exacerbadas correntes paternalistas presenciadas atualmente em nossa 

sociedade. Dessa forma, não vislumbro ato ilícito por parte da ré, tendo 

essa tão somente exercido regularmente seu direito diante da prática 

filmada em suas dependências. Não havendo ato ilícito, por certo também 

não há que se falar em dano de ordem moral e material, como pleiteia o 

autor. Nessa mesma linha é o pacífico entendimento jurisprudencial: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegada abordagem ostensiva em 

supermercado – Suspeita de participação em furto – Ausência de provas 

robustas de que a abordagem tenha implicado imputação de crime na 

presença de outras pessoas, ou tenha sido realizada revista ou algum 

outro procedimento humilhante ou vexatório – Exercício regular de direito 

dos prepostos encarregados da segurança na apuração do suposto delito 

de furto – Ação corretamente julgada improcedente – Recurso não 

provido.” (TJ-SP 10067793520168260602 SP 1006779-35.2016.8.26.0602, 

Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 26/09/2017, 1ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2017). Desse modo, ante a 

inexistência de ato ilícito, impõe-se a improcedência da ação indenizatória. 

Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

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. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001665-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BEZERRA HOY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001665-86.2016.8.11.0003. 

AUTOR: MARIA BEZERRA HOY RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos e 

examinados. Cuida-se de AÇÃO DE EXIGIR CONTAS proposta por MARIA 

BEZERRA HOY em face de BANCO PAN S.A. Afirma que a parte requerida 

procedeu a descontos em sua folha de pagamento, em valor variável, no 

período de novembro/2014 a março/2016, totalizando a quantia de R$ 

4.208,23 (quatro mil duzentos e oito reais e vinte e três centavos). Informa 

ainda que no dia 10/07/2015 a instituição financeira depositou na conta 

corrente da autora o valor de R$ 3.396,50 (três mil trezentos e noventa e 

seis reais e cinquenta centavos), sem qualquer solicitação da sua parte. 

Aduz que em reclamação realizada no Procon, a parte requerida afirmou 

que os descontos realizados em sua folha de pagamento são 

provenientes de 02 (dois) contratos de empréstimos. Pugna para que a 

parte requerida apresente cópia original dos contratos, bem como informe 

a origem dos descontos, valor inicial e discriminação de como o valor do 

crédito e consignação foram construídos. Junta procuração e 

documentos. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação (Id. 4309265). A parte autora impugnou a contestação (Id. 

4651913). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A ação de exigir contas, prevista nos artigos 

550 a 553 do Código de Processo Civil, destina-se a liquidar o 

relacionamento jurídico existente entre as partes no seu aspecto 

econômico, de tal modo que, ao final, se determine com exatidão a 

existência ou não de saldo devedor. Na ação de Prestação de Contas, é 

fundamental a existência, entre autor e réu, de relação jurídica de direito 

material em que um deles administre bens, direitos ou interesses alheios. 

Sem essa relação, inexiste o dever de prestar contas. No caso, 

verifica-se que a parte autora ingressou com a presente ação com o 

intuito de forçar a instituição financeira a exibir contratos de empréstimos 

que, a princípio, afirma não ter sequer celebrado, bem como discutir a 

origem dos descontos e construção do crédito e consignação. Assim, não 

há obrigação da instituição financeira, no caso, em prestar contas, 

porquanto a relação estabelecida com o autor não foi de administração ou 

gestão de bens alheios, sendo apenas um empréstimo. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA 

IMPROCEDENTE E, POR CONSEQUENCIA, EXTINTA, NA FORMA DO ART. 

487, INCISO I, DO NCPC. - Na Ação de Prestação de Contas, é fundamental 

a existência, entre Autor e Réu, de relação jurídica de direito material em 

que um deles administre bens, direitos ou interesses alheios. Sem essa 

relação, inexiste o dever de prestar contas. Assim, não há obrigação da 

instituição financeira, no caso, em prestar contas, porquanto a relação 

estabelecida com o Autor não foi de administração ou gestão de bens 

alheios, sendo apenas um empréstimo, portanto, inadequada a via eleita - 

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado 

em sede de recurso submetido às regras do artigo 543-C do CPC - No 

contrato de mútuo e financiamento, a instituição financeira não administra 

recursos do consumidor, apenas disponibiliza a ele o montante contratado, 

que será pago na forma pactuada, não havendo qualquer interesse de 

agir quanto à prestação de contas, na forma mercantil - Acrescenta-se, 

ainda, que a liquidação antecipada do contrato não é capaz de 

caracterizar o interesse de agir na presente demanda, sendo certo que 

também nesta hipótese, em que o Autor-Apelante liquidou 

antecipadamente o contrato, não se verifica entrega de recursos pelo 

correntista à instituição financeira, para que os mantenha em guarda e os 

administre, mas apenas representa restituição da quantia emprestada. 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 932, 

INCISO IV, ALINEA 'b', DO NCPC. (TJ-RJ - APL: 00341574520158190203 

RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: 

TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 

07/11/2017, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 10/11/2017) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS, JULGADA IMPROCEDENTE (INDEX 24). NEGA-SE PROVIMENTO 

AO RECURSO DO AUTOR. Na ação de prestação de contas, é 

fundamental a existência de relação jurídica de direito material em que um 

integrante administre bens, direitos ou interesses alheios. No caso em 

apreço, o Demandante contraiu empréstimos consignados com o Réu, 

afirmando que pretende obter o saldo devedor remanescente, a fim de 

encerrar o contrato. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

Recurso nº 1.293.558/PR, representativo de controvérsia, definiu a 

seguinte tese, com fulcro no artigo 543-C do Código de Processo Civil: 

¿Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse 

de agir para a ação de prestação de contas¿. Precedente desta 

Especializada. (TJ-RJ - APL: 00156915820158190023 RIO DE JANEIRO 

ITABORAI 2 VARA CIVEL, Relator: ARTHUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO, 

Data de Julgamento: 16/03/2017, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 20/03/2017) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA IMPROCEDENTE, CONDENANDO O 

AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E, DE OFICIO, SE 

RECONHECE A FALTA DE INTERESSE DE AGIR, EXTINGUINDO-SE O FEITO. 

Na ação de prestação de contas é fundamental a existência de relação 

jurídica de direito material em que um integrante administre bens, direitos 

ou interesses alheios. No caso em apreço, a Ré emprestou recursos ao 

Autor através de contrato de linha de crédito, cujos débitos seriam 

quitados de forma consignada em folha de pagamento inexistindo 

administração ou gestão de bens alheios. A obrigação do mutuante se 

limita à entrega de recursos ao cliente, dele recebendo o valor acrescido 

de juros pactuados, não se vislumbrando nesta relação qualquer tipo 

gestão dos recursos. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do 

Recurso nº 1.293.558/PR, representativo de controvérsia, definiu a 

seguinte tese com fulcro no artigo 543-C do Código de Processo Civil: 

¿Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse 

de agir para a ação de prestação de contas¿. Precedente. (TJ-RJ - APL: 

00083657720158190207 RIO DE JANEIRO ILHA DO GOVERNADOR 

REGIONAL 3 VARA CIVEL, Relator: ARTHUR NARCISO DE OLIVEIRA 

NETO, Data de Julgamento: 28/04/2016, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 03/05/2016) Ação de prestação de 

contas cumulada com exibição de documentos. Empréstimos consignados. 

Entendimento consolidado pelo STJ em arena repetitiva (REsp. 

1.293.558/PR e 1.349.453). "Nos contratos de mútuo e financiamento, o 

devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de 

contas". "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". Pleito extrajudicial não 

demonstrado. Requisito não preenchido. Sentença anulada. Extinção, ex 

officio, do feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, combinado com o § 3º, 

do CPC. Recurso prejudicado. (TJ-SP 10040089620158260286 SP 

1004008-96.2015.8.26.0286, Relator: Sérgio Rui, Data de Julgamento: 

24/08/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

29/08/2017) Dessa forma, considerando que a via eleita é inadequada 

para o fim a que se propõe, a extinção do feito sem resolução do mérito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da causa, 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 e, com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001951-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL REGO BRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001951-64.2016.8.11.0003. 

AUTOR: MANOEL REGO BRAZ RÉU: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MANOEL REGO BRAZ em desfavor de ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA. Em breve resumo, afirma que foi indevidamente 

inscrito em cadastro de proteção ao crédito pela parte requerida, por 

suposto débito no valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais), vencimento 

em 14/09/2015, disponibilização em 08/01/2016, em relação ao contrato nº 

069299. Informa que era aluno da parte requerida e que solicitou a 

transferência do curso para outra instituição de ensino, mas que não foi 

informado em nenhum momento de que deveria pagar qualquer taxa 

referente a “kit de transferência”. Pugna pelo deferimento de liminar para 

exclusão do referido apontamento do cadastro de inadimplentes, sob pena 

de aplicação de multa diária. No mérito, requer a declaração da 

inexistência do débito e condenação da parte ré em danos morais no valor 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Junta comprovante de negativação (Id. 

1635327), procuração e demais documentos. A tutela de urgência foi 

deferida (Id. 1931987). Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação, postulando, preliminarmente, a perda do objeto da ação, uma 

vez que a restrição já foi cancelada, bem como improcedência da ação 

diante da legitimidade da cobrança efetuada (Id. 3052130). A parte autora 

impugnou a contestação (Id. 3720982). As partes foram intimadas para 

especificar as provas que pretendiam produzir. A parte autora requereu o 

julgamento antecipado da lide, ao passo que a parte requerida pugnou pelo 

reconhecimento da conexão com o processo nº 1001950-79.2016, em 

trâmite na 3ª Vara Cível desta Comarca e, alternativamente a produção de 

prova oral (depoimento do autor e oitiva de testemunhas). Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. I – Da conexão Analisando os 

autos, entendo que o pleito de reunião do presente feito com aquele 

distribuído anteriormente na 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT 

(Processo nº 1001950-79.2016) não merece prosperar. Isto porque, não 

se vislumbra a ocorrência de conexão entre ações de inexistência de 

débitos que discutem valores e inclusões diversos, ainda que possuam as 

mesmas partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

CONEXÃO – INOCORRÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA – ÔNUS DA PROVA 

– ART. 373, II, DO CPC - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

INSCRIÇÃO - INDEVIDA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54/362/STJ – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Só a coincidência da causa próxima de pedir de 

ações declaratórias de inexistência de débito c/c indenização moral, 

negativação indevida, não caracteriza a conexão e não autoriza a reunião 

dos processos. (...). (Ap 37029/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16/05/2017, Publicado no DJE 23/05/2017) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – 

PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – REJEITADA – 

INTIMAÇÃO PROCEDIDA – COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO 

CONTRATADOS – CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO PROCEDIDA – 

REQUERIDO CONDENADO EM DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE 

LITISPENDÊNCIA – IMPERTINENTE – OUTRO FEITO QUE SE TRATA DE 

FATO DIVERSO – DANO MORAL MANTIDO – VALOR RAZOÁVEL – 

RECURSO DESPROVIDO. (...) 2- “Para a configuração de litispendência, é 

imprescindível que dois processos pendentes apresentem identidade entre 

todos os elementos da ação, ou seja, quando possuírem as mesmas 

partes, causa de pedir e pedido. - Não se vislumbra a ocorrência de 

identidade geradora da conexão entre ações de indenização que versam 

sobre contratos distintos, com valores diversos e inclusões efetuadas em 

datas diferentes. (...)”. (REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy 

Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br). 

(Ap 170500/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, 

Publicado no DJE 17/04/2017). II – Da perda do objeto Tampouco merece 

guarida a preliminar de carência da ação pela perda do objeto, uma vez 

que o mérito do feito consiste na declaração de inexistência do débito e, 

consequente, condenação da parte requerida em danos morais diante de 

suposto ato ilícito perpetrado. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA 

AÇÃO POR PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA BAIXA DA INSCRIÇÃO 

RESTRITIVA DE CRÉDITO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – 

NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE DÉBITO 

CONTRAÍDO POR TERCEIRA PESSOA UTILIZANDO-SE DE DOCUMENTOS 

FALSOS – NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA/RÉ – INSCRIÇÃO INDEVIDA – 

DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

remoção da inscrição restritiva de crédito, ainda que realizada antes do 

ajuizamento da ação indenizatória, não implica em perda do objeto da 

demanda. (...)” (STJ – 4ª Turma – AgRg no Ag 1308424/SP – Rel. Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 17/03/2011, DJe 25/03/2011). (Ap 

121764/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015) 

Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. III – Do julgamento 

antecipado Nos termos do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, “o juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de 

outras provas”. Ademais, conforme dispõe o artigo 370 do Código de 

Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao 

julgamento do mérito, devendo indeferir as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. No caso, desnecessária a tomada do depoimento 

pessoal das partes, uma vez que as suas declarações já estão 

materializadas nos autos através da petição inicial, contestação e demais 

manifestações. Frise-se que a prova oral não seria capaz de elucidar 

nenhum fato trazido à apreciação deste juízo que contribuiria para a 

formação da convicção, motivo pelo qual o seu indeferimento é medida 

que se impõe. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO 

C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORÊNCIA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - 

ÔNUS DO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO. 1. Julgamento antecipado da 

lide. Cerceamento de defesa. Inocorrência. 2. O juiz é o destinatário das 

provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as 

desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do 

art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual CPC). Nesse norte, o Magistrado julga 

de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme 

preceitua o art. 131 do CPC/73 (art. 371 do atual CPC), não havendo, 

portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das 

partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos 

já são o suficiente para formar a sua convicção. 3. Em se tratando de 

questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não 

havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já 

constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme 

preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do atual CPC). (...) (Ap 

78100/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – 

INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – 

PRELIMINARES AFASTADAS – DÍVIDA ORIUNDA DE SUPOSTOS 

DESCONTOS INDEVIDOS DE CHEQUES DE CLIENTES DA EMPRESA, 

ACAUTELADOS PELO BANCO – OPERAÇÃO RELIZADA POR GERENTE, 

SEM AUTORIZAÇÃO – APROPRIAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA – PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...). 3. 

Compete ao juiz, enquanto presidente do feito, aferir a conveniência da 

produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento da diligência 

quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem 

sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do Código de 

Processo Civil, podendo, ainda, dispensar a produção de prova antes 

deferida. 4. Ainda que, inicialmente, deferida a prova, o magistrado pode 

entender que, diante do acervo provatório já colhido nos autos, ela não se 

mostra mais necessária para a formação de seu convencimento, 

circunstância que autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos termos 

do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sem que disso decorra 

cerceamento de defesa. (...) (Ap 156695/2017, DESA. SERLY 
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MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) Desta feita, passo ao 

julgamento antecipado da lide, considerando que é possível, pela prova já 

carreada ao feito, que seja proferida uma sentença de mérito. IV – Da 

inexistência de débito Primeiramente, destaco que a demanda deve ser 

julgada em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, dada a 

relação consumerista existentes entre as partes, bem como a 

necessidade de inversão do ônus da prova, diante da notória 

hipossuficiência da parte autora em relação à empresa requerida. O cerne 

da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da cobrança que originou a 

inserção do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, tendo em 

vista a alegação de que não possui débito com a parte requerida. Em sede 

de contestação, a parte ré alegou que o débito, ora discutido, foi 

ocasionado pela inadimplência de pagamento referente a “kit de 

transferência”, cuja obrigação, além de prevista contratualmente, também 

foi dada ciência a parte autora no momento da solicitação para mudança 

de curso. Entretanto, em análise a documentação carreada aos autos, 

verifica-se que a parte requerida não juntou qualquer documento hábil a 

comprovação da legitimidade da dívida, uma vez que o contrato entabulado 

entre as partes não prevê expressamente a mencionada taxa (Id. 

3052162). Ressalta-se, ainda, que o requerimento para transferência do 

curso não faz qualquer menção a necessidade de pagamento de valores 

(Id. 3052157), de modo que forçoso reconhecer a ilicitude da cobrança. 

Ademais, soma-se a isto, a alegação da parte requerida de que o boleto 

para pagamento da taxa estaria disponível no portal do aluno, assim, 

inconcebível obrigar o demandante a continuar consultando o cadastro da 

antiga instituição de ensino, após a sua transferência, com o intuito de 

verificar o lançamento de débitos posteriores. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES – TRASFERÊNCIA DE ALUNO - 

NEGLIGÊNCIA NA COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES À 

MATRICULA EM OUTRA FACULDADE - ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO 

“IN RE IPSA” – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM 

CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCINONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO 

EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não 

obstante a documentação acostada pela instituição ré às (fls. 04 – CD 

anexo), não restou demonstrada a regularidade da cobrança. Por versar 

sobre relação de consumo é o caso de inversão do ônus da prova, 

entretanto, a parte ré não se desincumbiu como lhe competia (art. 333, II 

do CPC). (...) (Ap 160220/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017, 

Publicado no DJE 21/03/2017) Portanto, ausente os elementos necessários 

para comprovação da legitimidade da cobrança, necessária a declaração 

da inexistência do débito. V – Do dano moral Não tendo juntado qualquer 

prova hábil à comprovação da inadimplência da parte autora, bem como da 

origem dos débitos apontados como devidos, o requerido responde pela 

falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados 

a terceiros. A inscrição do nome do consumidor no cadastro do órgão de 

proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura dano in re ipsa, ou 

seja, independe de comprovação do efetivo prejuízo. Neste sentido, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entende que: INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o nexo de 

causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, 

bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que 

gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no cadastro do 

SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização 

decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do 

caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à 

proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão 

dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o 

valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a 

realidade do caso concreto. (Ap 138784/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –- INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E 

ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição do nome do 

consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a dívida inexistente, 

sem as devidas cautelas, é de responsabilidade da loja, a qual deve 

indenizar o ofendido pelo dano moral. Para a estipulação do valor da 

indenização atinente ao dano moral deve se levar em conta os critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira 

daquele que sofreu o dano e da responsável pela conduta. (Ap 

141426/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 

16/02/2018) Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam: a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

autorizam fixar a indenização dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ressalto que o valor da condenação deverá 

ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso (data da 

negativação) e correção monetária desde o arbitramento (data da 

sentença), nos termos das súmulas nº 54 e 362, STJ. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – JUROS E CORREÇÃO – CONTRADIÇÃO – TERMO INICIAL DO 

DANO MORAL – SÚMULA 362 E 54 DO STJ – EMBARGOS PARCIALMENTE 

ACOLHIDOS. A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento, segundo a súmula 362 do STJ e os 

juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de 

responsabilidade extracontratual, conforme súmula 54 do STJ. (ED 

150632/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, 

Publicado no DJE 02/05/2018) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais 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 do 

débito, no valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais), vencimento em 

14/09/2015, disponibilizado em 08/01/2016, e, c) condenar a parte 

reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso 

(08.01.2016) 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 e, 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003600-64.2016.8.11.0003
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003600-64.2016.8.11.0003. 
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Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 412 de 607



COM PEDIDO LIMINAR proposta por JORGE BACHA BUSTAMANTE em 

face de DALKIMÁRIO ALVES BARREIRO. Em breve síntese, argumenta 

que firmou contrato de aluguel com a parte requerida, no valor de R$ 

1.400,00 (mil e quatrocentos reais mensais) mensais, com vigência 

durante o período de 20/04/2015 e 20/02/2016. Afirma que o inquilino 

deixou de efetuar o pagamento do aluguel a partir de junho/2016, bem 

como se recusa a desocupar o imóvel. Pugna pela rescisão contratual, 

despejo do locatário do imóvel, bem como condenação para que proceda 

ao pagamento dos alugueres atrasados até a desocupação do imóvel. Por 

fim, solicita a concessão de medida liminar para desocupação do imóvel. 

Junta procuração e documentos. A antecipação de tutela foi deferida, 

conforme decisão proferida no Id. 3060680. A parte autora procedeu ao 

depósito de caução, no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), 

conforme comprovante juntado no Id. 3328466. Devidamente citada, a 

parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo para resposta (Id. 

5004724). O valor depositado nos autos foi liberado em favor do 

demandante (Id. 9432789). A parte autora pugnou pela decretação da 

revelia e julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando os autos, extrai-se 

que a parte requerida foi regularmente citada, entretanto, deixou de 

apresentar contestação, razão pela qual decreto a sua revelia. De outro 

lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que 

a presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, pela qual caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

autora, somente não se reputarão verdadeiros, quando o contrário 

resultar da convicção do juiz. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES - 

CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - ENTREGA DA 

CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE EXIBIÇÃO 

DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - MERA 

ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - FALTA DE 

INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a citação e não 

apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a aplicação dos 

efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das alegações do autor, 

principalmente quando corroborada pelas demais provas dos autos (...)”. 

(Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, Data da publicação no 

DJE 12/05/2014). Inexistem preliminares a serem apreciadas. Nos termos 

do disposto no artigo 355, inciso I, do NCPC, “o juiz julgará imediatamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver 

necessidade de produção de outras provas”. Impõe-se o julgamento 

antecipado da presente lide, uma vez que é possível, pela prova já 

carreada ao feito, que seja desde logo proferida uma sentença de mérito 

sem a necessidade de produção de outras provas. Consigno que as 

provas contidas no caderno processual são suficientes para 

compreensão e resolução da demanda, de modo que a causa submetida à 

apreciação do Poder Judiciário merece ser julgada antecipadamente. 

Desta feita, passo ao julgamento antecipado da lide. Como se sabe, nas 

ações de despejo por falta de pagamento são admissíveis as seguintes 

alternativas para o réu: purgar a mora (artigo 62, II, da Lei 8.245/91) ou 

contestar a ação. A purgação da mora é medida de equidade que visa a 

beneficiar o locatário, evitando a retomada do imóvel pelo locador e, por 

outro lado, procura também atender ao direito do locador de receber 

integralmente a quantia que lhe é devida por força do contrato. No caso 

vertente, verifica-se que a parte ré não purgou a mora, como também não 

contestou os fatos e fundamentos descritos na exordial, conforme 

consignado alhures, razão pela qual, deve-se considerar a existência e 

validade do contrato celebrado entre as partes durante o período 

mencionado pela autora. Ademais, é certo que não estamos diante de um 

daqueles contratos chamados de adesão, em que uma das partes não tem 

a oportunidade de discutir suas cláusulas, de modo que, se a parte 

requerida não tivesse concordado com as condições insertas no contrato, 

poderia tê-las discutido com a autora antes de firmá-lo ou mesmo tomado 

às providências legais que lhes competiam, o que, contudo, não o fez. 

Neste ponto, insta consignar que o locatário deve, assim como o locador, 

observar o princípio da força vinculante ou obrigatoriedade dos contratos 

(pacta sunt servanda) que, na lição de Celso Marcelo de Oliveira, “é 

corolário natural dos princípios da boa fé e da autonomia da vontade”. 

(Teoria Geral dos Contratos, LZN Editora, 2002, pág. 69). Portanto, 

estando devidamente comprovadas a relação locatícia e a infração 

contratual, bem como, o atraso no pagamento dos aluguéis, fatos 

incontroversos, em face da revelia da parte requerida, faz-se mister 

reconhecer a procedência do pedido inicial com todas as suas 

consequências, nos termos do que dispõe o artigo 9º, III, c/c art. 62, 

ambos da Lei nº 8.245/91. Neste sentido confiram-se os seguintes 

arestos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE 

ALUGUÉIS - MORA DA LOCATÁRIA - INADIMPLEMENTO CONFESSO - 

RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de despejo por falta de pagamento 

compete ao locatário, como lhe faculta o art. 62 da Lei 8.245/91, purgar a 

mora depositando o que entende devido, sob pena de despejo 

compulsório. Não comprovado o pagamento da quantia devida, impõe-se o 

decreto de despejo.” (TJMT. Apel.Cív. nº 75986/2009, DES. A. BITAR 

FILHO, 2ª Câm.Cív., Julg. 02/12/2009, Publ. 18/12/2009).” (grifo nosso). 

“LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. ALEGAÇÃO 

DE IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM VIRTUDE DE 

DIFICULDADES FINANCEIRAS. MATÉRIA IRRELEVANTE PARA O 

JULGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. Simples alegação de 

impossibilidade de atendimento da obrigação em virtude de falta de 

condições econômico-financeiras não tem relevância no contexto da 

causa, por não afetar a essência da obrigação e a sua exigibilidade. 

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA 

COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. PLEITO DE 

PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 

O credor não pode ser compelido a aceitar o cumprimento da obrigação de 

forma diversa da que foi pactuada. Logo, não tem o devedor a 

possibilidade de exigir parcelamento da dívida.” (TJSP. Apel.Cív. nº 

0144934-70.2008.8.26.0002, Rel. Antônio Rigolin, 31ª Câmara de Direito 

Privado, Julg. 04/09/2012, Publ. 04/09/2012).” Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais e, consequentemente, JULGO EXTINTO 

O FEITO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para: 

a) confirmar a liminar concedida nos autos; b) rescindir o contrato de 

aluguel; c) decretar o despejo da parte requerida e, d) condenar o 

demandado no pagamento dos alugueres vencidos até a data da 

desocupação do imóvel, devidamente corrigidos a partir da data de cada 

vencimento e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir da 

citação, a ser apurado em liquidação de sentença. 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 e, 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002125-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO QUENTE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002125-05.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

ITAULEASING S.A. Advogado do(a) REQUERENTE: PIO CARLOS FREIRIA 

JUNIOR - PR50945 REQUERIDO: PONTO QUENTE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - ME Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 
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presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

2º JUIZADO ESPECIAL

Portaria

PORTARIA Nº. 01/2018

A MM. JUÍZA TATYANA LOPES DE ARAÚJO BORGES, TITULAR DO 

SEGUNDO JUIZADO CÍVEL/CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DESTA 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 86 da Lei 4964, de 26.12.85 (COJE);

CONSIDERANDO o disposto na Seção 4º da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral do Estado de Mato Grosso – CNGC.

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO dos 

processos/feitos físicos em trâmite no Segundo Juizado Cível/Criminal e 

Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, com termo inicial no dia 

25/06/2018, às 08h00min e término no dia 29/06/2018.

Art. 2° - DESIGNAR o servidor Sr. José Aparecido Ferreira, matrícula 

13.573, Gestor Judiciário, para que, sob sua liderança, REALIZE 

juntamente com os demais servidores do Cartório o referido inventário, no 

prazo fixado.

Art. 3º - DETERMINAR que o Sr. Gestor Judiciário intime os Senhores 

Doutos Advogados, Membros do Ministério Público, Defensores Públicos e 

demais entidades que estiverem em carga de processos para que 

procedam a sua devolução, no prazo de 03 (três) dias, a fim de que sejam 

inventariados, servindo publicação desta como intimação.

Art. 4º - DETERMINAR que os ocupantes de cargo do quadro da 

assessoria do gabinete e o Gestor Judiciário, se disponibilizem a fazer até 

02 (duas) horas extras diárias, caso necessário, para que o inventário 

seja finalizado dentro do prazo fixado.

Art. 5º - O Inventário dos processos será realizado sem prejuízo dos 

trabalhos normais da Secretaria e do Gabinete, sem a suspensão do 

expediente, atendimento externo e audiências eventualmente designadas.

Remeta-se cópia desta à Diretoria do Foro, Corregedoria Geral da Justiça 

deste Estado, Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério 

Público local, Defensoria Pública local, afixando cópia no mural da 

Secretaria e no átrio do Foro.

Publique-se.Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, em 19 de junho de 2018.

TATYANA LOPES DE ARAÚJO BORGES

Juíza de Direito 

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 881175 Nr: 10663-26.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIANKA SIMON FUZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY CRISTINA ROCHA 

CAMPOS - OAB:23352/MT, JEFFERSON SANTOS DA SILVA - 

OAB:23487/O

 Diante do exposto, ante a ocorrência da decadência, acolho o pleito 

ministerial e julgo extinta a punibilidade da autora dos fatos Bianka Simon 

Fuzaro, nos termos do art. 107, inciso IV e art. 103, ambos do Código 

Penal, procedendo o arquivamento dos presentes autos com as baixas e 

cautelas de estilo.Cientifique-se o Ministério Público.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 762184 Nr: 14578-88.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIERRE DE OLIVEIRA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO CLEBER LINO DA 

SILVA - OAB:

 Diante do exposto, reconheço a existência de prescrição da pretensão 

punitiva do Estado e declaro extinta a punibilidade do autor do fato Pierre 

de Oliveira Almeida, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso 

VI, ambos do Código Penal e, por consequência, determino o arquivamento 

dos presentes autos com as baixas e cautelas de estilo.Cientifique-se o 

Ministério Público.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 422900 Nr: 5141-96.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ALEXANDRINO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista que o pedido de fl. 66 é datado de 27/09/2012, INTIME-SE 

a parte exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento, sendo que, para tanto, fixo o prazo de 10 

(dez) dias.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Às providências.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 422836 Nr: 5089-03.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASISS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DANIEL ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaíva Marino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 422836

Vistos.

 Tendo em vista o tempo transcorrido desde a última atualização do débito, 

INTIME-SE a parte exequente para juntar memorial atualizado, ou, sendo o 

caso, indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, para 

a continuidade da execução, sob pena de extinção por falta de condição 

de procedibilidade.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, em 14 de junho de 2018.

 Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 885095 Nr: 11868-90.2017.811.0003

 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): DANIELE MORALES DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B

 Nos termos do Provimento nº. 55/2007-CGJ, Itens 6, 7.1 e 7.1.1, que 

determina ao Gestor das Secretarias, independentemente de despacho 

judicial, proceder a movimentação processual, bem como ao disposto no 

art. 959 da CNGC, intimo o Advogado da indiciada da audiência preliminar 

designada para o dia 31 de julho de 2018, às 08h00min. A ser realizada na 

sala de audiência na sala de audiência do 1º Jecrim.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 380568 Nr: 8810-65.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINA MARIA BEZERRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINA REGINA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL ERIKA RUBIA VIANA 

VILELA - OAB:MT/12505

 Código 380568

Vistos.

Considerando a manifestação do terceiro interessado ANTONIO CARLOS 

MORAIS, às fls. 206/215, e o pedido de juntada de documentos às fls. 

216/221, ad cautelam, intime-se a exequente, a executada e, ainda, o 

arrematante, para, querendo, se manifestarem no feito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Com o decurso do prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para 

decisão.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, em 18 de junho de 2018.

 Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 380568 Nr: 8810-65.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINA MARIA BEZERRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINA REGINA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL ERIKA RUBIA VIANA 

VILELA - OAB:MT/12505

 Certifico e dou fé que procedi com a intimação das partes pelo DJE da 

seguinte despacho:"Código 380568

Vistos.

Considerando a manifestação do terceiro interessado ANTONIO CARLOS 

MORAIS, às fls. 206/215, e o pedido de juntada de documentos às fls. 

216/221, ad cautelam, intime-se a exequente, a executada e, ainda, o 

arrematante, para, querendo, se manifestarem no feito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Com o decurso do prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para 

decisão.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, em 18 de junho de 2018.

 Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000465-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE CARNEIRO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERONIMO RESENDE DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n.º 1000465-10.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 16.10.2018, às 14h, para a realização da audiência 

de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e notifiquem-se as 

partes e seus advogados e o representante do Parquet. 3. No mandado de 

intimação das partes deverá constar que a sua ausência, ou se presentes 

não quiserem depor, importará em confissão quanto à matéria de fato, nos 

termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 4. No mais, saliento que 

compete aos patronos das partes informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, hora e local da audiência designada, com pelo menos 3 

(três) dias de antecedência, dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 

455, caput e §1º, do CPC). 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000309-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. K. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER ULISSES DE OLIVEIRA OAB - SP309764 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1000309-22.2017.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos decisão cejusc designando audiência Rondonópolis/MT, 19 de junho 

de 2018 LUCILEILA CARDOSO Gestora

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001876-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. H. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIRA FALCO OAB - MT21813/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. C. (RÉU)

 

Processo n.º 1001876-54.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 13347605, para o fim de determinar que seja cumprido o item 5 da 

decisão de ID: 13221517, devendo ser observado o novo endereço da 

parte requerida, trazido pela parte autora. 2. Com relação ao pedido de 

reconsideração da decisão que postergou a análise do pedido de tutela de 

urgência, mantenho a referida decisão por seus próprios fundamentos. 

Ademais, já há um valor fixado a título de alimentos em favor do menor, 

não se justificando a análise da medida pleiteada inaudita altera pars, 

sendo prudente oportunizar à outra parte o direito ao contraditório. 3. 

Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 de 

junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002725-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN KELY FELIX DOS ANJOS (AUTOR)

A. A. D. O. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA PIMENTEL LOPES OAB - MT23260/O (ADVOGADO)

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1002725-60.2017.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos decisão/certidão cejusc. Rondonópolis/MT, 18 de junho de 2018 

LUCILEILA CARDOSO Gestora
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002189-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. U. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO OAB - MT15606/O (ADVOGADO)

 

MM. Juiz Ciente da decisão proferida por Vossa Excelência no ID 

13410767. Aguarda-se o efetivo cumprimento com a designação da data 

da audiência a ser realizada no CEJUSC, e após, a intimação das partes. 

Vale ressaltar, Nobre magistrado, que em razão da genitora não mais 

residir na comarca de Rondonópolis, é necessária que a intimação ocorra 

em período de tempo razoável, possibilitando a parte Requerida de 

comparecer à referida audiência. Nesses termos, Pede deferimento. 

Rondonópolis, 01 de junho de 2018. AFFONSO FLORES SCHENDROSKI 

OAB/MT 21.669/O NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA OAB/MT 

23.504/O

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000234-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1000234-46.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 09.08.2018, às 17h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se o 

requerente e seu procurador, bem como o representante do Ministério 

Público. 5. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

355, CPC), fluirá a partir da realização da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art 355, I, todos do CPC), ressaltando-se 

ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. 

No mais, sem prejuízo da determinação supra, havendo necessidade de 

maior elucidação dos fatos e para que o juízo tome conhecimento das 

reais condições das partes, determino a imediata realização de estudo 

psicossocial com as partes e a criança. 7. Empós, vista ao Ministério 

Público, para sua manifestação. 8. No intuito de resguardar o interesse da 

criança, que, como noticia a peça vestibular, se encontram sob a 

responsabilidade da parte autora, defiro a guarda provisória nos moldes 

requeridos, devendo ela ser intimada para assinar o respectivo termo. 9. A 

parte autora deverá ser informada que a guarda ora concedida tem 

caráter temporário, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso surjam 

situações que demandem deste juízo providência necessária à proteção 

do infante. 10. Intime-se. 11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 19 de janeiro de 2018. MARIA DAS GRAÇAS GOMES 

DA COSTA Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1010137-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE PEREIRA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

marta dos santos teixeira sachetti OAB - MT16338 (ADVOGADO)

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANIZAEL JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

IGACIR LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1010137-42.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Redesigno o dia 

13.08.2018, às 15h30min, para a realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 07 de fevereiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001468-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARINHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MARINHO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001468-63.2018.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a) para comparecer a 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões para firmar termo de compromisso de inventariante, em cinco 

dias. Rondonópolis/MT, 20 de junho de 2018 JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) t

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001343-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. D. O. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO)

 

6. Ante o exposto, em conformidade com a petição retro 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, 15 de 

março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001102-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001102-24.2018.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a) para comparecer a 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões para firmar termo de compromisso de inventariante, em cinco 

dias. Rondonópolis/MT, 20 de junho de 2018 JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) t

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 730770 Nr: 11324-44.2013.811.0003

 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: MGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJGV, EDIPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Dra. JANAINA DE FRANÇA BORGES, 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.: 747174 Nr: 6268-93.2014.811.0003

 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: AJSM, PHSM, EFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 20. 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, fixando a título de alimentos o valor de um salário 

mínimo vigente, correspondendo hoje ao valor de R$ 954,00 (novecentos e 

cinquenta e quatro reais), devidos pela parte demandada à parte autora, a 

ser depositado em conta bancária de titularidade de sua representante, 

até o dia 10 (dez) de cada mês.21. Sem condenação em custas e nem em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça.22. 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, 12 de junho de 

2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 737465 Nr: 327-65.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSA, CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDAMARA TEIXEIRA DIAS - 

OAB:22479/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, JULIO DA 

SILVA RIBEIRO - OAB:19.838/O

 Processo n.º 327-65.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Indefiro o pleito de fls. 137/138, item a, eis que o presente feito tramita 

pelo rito previsto no art. 528, do Código de Processo Civil, no qual não há 

previsão de pena de multa diária em hipótese de não pagamento.

2. No mais, ainda com relação ao petitório de fls. 137/138, defiro os 

pedidos constantes nos itens b e c, condenando a parte executada a 

pagar os honorários de sucumbência do presente cumprimento de 

sentença, fixando-os em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, 

caput e §§ 1º, 2º e 8º, do CPC, levando-se em conta o grau de zelo dos 

procuradores da parte exequente, o local da prestação de serviço, a 

natureza e importância da causa e, ainda, o trabalho realizado pelos 

advogados e o tempo exigido para os seus serviços.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 799060 Nr: 13943-73.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13943-73.2015.811.0003

 Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO LIMINAR aforada por 

LEONARDO ARAUJO DA SILVA em face de KATIUSCIA DE ALMEIDA 

SILVA (qualificados nos autos).

2. Segundo narra a exordial, resumidamente, a parte autora pleiteia a 

guarda do menor, Samuel Almeida Araújo, seu filho, que está sob a sua 

guarda, sendo que a parte requerida é genitora do infante.

3. A inicial, de fls. 07/06, anverso e verso, foi instruída com os 

documentos de fls. 08 usque 18.

4. A inicial foi recebida à fl. 19.

5. A parte requerida supriu a citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, 

eis que compareceu espontaneamente na audiência de conciliação 

designada nos autos, na qual fizeram um acordo parcial referente às 

visitas do menor, não sendo avençada a questão da guarda (fl. 31).

 6. Foi realizado estudo psicossocial, aportando aos autos às fls. 29/30.

7. Na audiência de instrução e julgamento, às fls. 57/59, foi colhido o 

depoimento pessoal da parte autora (fl. 58), bem como foi ouvida uma 

testemunha arrolada pela parte requerente (fl. 59), não tendo a parte 

requerida comparecido ao ato.

 8. Às fls. 60/61, manifestou-se o representante do Ministério Público, 

opinando pelo deferimento da guarda definitiva do menor em favor da 

parte demandante.

9. Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

10. Partes legítimas e bem representadas, inexistindo questões ou 

irregularidades pendentes de solução, motivo pelo qual passo diretamente 

ao exame do mérito da causa.

11. Primeiramente, não tendo a parte requerida apresentado contestação, 

a despeito de ter suprido a necessidade de sua citação pessoal, eis que 

compareceu à audiência de conciliação cujo termo está acostado à fl. 31, 

decreto a sua revelia, nos termos do art. 344, do Código de Ritos.

12. Da análise dos autos, vê-se que as partes tiveram um relacionamento 

amoroso do qual é fruto o menor Samuel Almeida Araújo, objeto da 

presente ação.

 13. O estudo psicossocial realizado no caso em apreço (fl. 29/30), 

permite inferir que a parte autora tem condições de ter a guarda judicial 

definitiva do menor, tendo capacidade para criar a criança, situação que 

se comprova, ainda, pelo depoimento pessoal do requerente (fl. 58) e pela 

oitiva da testemunha por ele indicada (fl. 59).

14. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

consonância com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido 

veiculado na peça vestibular, ex vi do art. 487, inciso I, do Digesto 

Processual Civil, para deferir a guarda definitiva do menor Samuel Almeida 

Araújo em favor da parte demandante. Ainda, com relação ao direito de 

visita, tendo as partes transigido, conforme termo de audiência de fl. 31, 

homologo o referido acordo, por sentença, nesta oportunidade, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos.

15. Expeça-se o competente termo de guarda definitiva da menor em favor 

da parte autora.

16. Sem condenação em custas processuais e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça.

17. Notifique-se o Ministério Público.

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, 08 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 808469 Nr: 17485-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEDSR, LRM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 anexo, 

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, 18 de junho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 754746 Nr: 10171-39.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGADO, GCADO, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10171-39.2014.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, restou infrutífera a tentativa de busca de bens móveis 

de propriedade do devedor através do sistema RENAJUD, conforme 

comprovante anexo, motivo pelo qual determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos 

requerendo o que de direito.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 745891 Nr: 5501-55.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFDSDS, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PIMENTEL 

ALMEIDA - OAB:21022/O, KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - 

OAB:19878/O

 Processo n.º 5501-55.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Tendo em vista o pleito de fls. 95/96, bem como a cota ministerial de fl. 

97, entendo ser de bom alvitre oportunizar a tentativa de composição, nos 

termos do art. 139, incisos II e IV, do Código de Ritos, já que deve o juiz 

velar pela rápida solução do litígio, tentando, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, pelo que designo o dia 23.07.2018, às 

16h30min, para a realização de audiência de tentativa de conciliação, 

devendo constar no mandado que as partes deverão se fazer presentes 

ou seus procuradores com poderes expressos para transigir.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 751430 Nr: 8511-10.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJGV, EDIPG, MGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 Intimação da Dra. JANAINA DE FRANÇA BORGES, 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.: 701453 Nr: 9431-86.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSODSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Dra. SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR, 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.: 814168 Nr: 953-16.2016.811.0003

 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: VDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJGV, EDIPG, MGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5179, RAFAEL XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 13969, TIAGO 

XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 Intimação da Dra. JANAINA DE FRANÇA BORGES, 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.: 450703 Nr: 5883-53.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VFGA, AGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5883-53.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 111/112, pelo que determino a suspensão do feito 

pelo prazo de 1 (um) ano.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e, após, arquivem-se, conforme preconiza o art. 921, 

§2º, do Diploma Processual Civil.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 786070 Nr: 8639-93.2015.811.0003

 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: SPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:OAB /MT 19925, KELY FERNANDA SCHUMANN - OAB:18.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Dra. KELY FERNANDA SCHUMANN, 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.: 778267 Nr: 5541-03.2015.811.0003

 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: NHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA 

- OAB:OAB/MT 19.363, VALESKA MACHADO MARTINS - OAB:18268/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. LUCAS GABRIEL SILVA 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.: 366473 Nr: 13547-48.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISDC, MEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDC, ZVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:MT/19177-O

 Intimação do Dr. ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR, 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.: 718021 Nr: 13471-77.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISDC, MEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, LETICIA RODRIGUES MASSON - 

OAB:13762/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:MT/19177-O

 Intimação do Dr. ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR, 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.: 765229 Nr: 15995-76.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Dra. ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA, 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.: 804549 Nr: 16141-83.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLDS, CBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16141-83.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o pedido de fls. 107/108, designo o dia 10.07.2018, às 13h50min, 

para a realização da audiência de tentativa de conciliação, a ser presidida 

por este magistrado.

 2. Intimem-se e notifiquem-se as partes e seus advogados e o 

representante do Parquet.

3. No mandado de intimação das partes deverá constar que estas deverão 

se fazer presentes com seus procuradores com poderes expressos para 

transigir.

4. Sem prejuízo do disposto acima, intime-se o requerente, Sr. Cosme 

Bezerra Custódio, para que constitua novo procurador nos presentes 

autos, dado o teor da petição de fl. 111, devendo a Sr.ª gestora judiciária 

observar, na expedição da intimação, o endereço atual do requerente, 

informado na petição de fls. 77/79.

5. Expeça-se o necessário, com urgência.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis
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 Cod. Proc.: 729362 Nr: 10040-98.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVDS, ROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 anexo, 

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, 18 de junho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 818789 Nr: 2494-84.2016.811.0003

 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: JFDS, ISS, JBDS, JFDS, DDJS, MADS, MDJA, AA, TDJS, 

SFDS, MF, MFDS, JDSS, EDVFDS, RBDS, CFDS, MFDS, AFDS, EFDS, 

AFDS, ADJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. ILMAR SALES MIRANDA, 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.: 338495 Nr: 11366-11.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO VALENTIN TOFANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTIN TAFANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, VILSON CIRILO DE REZENDE - OAB:OAB/MT 21733/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 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 anexo, 

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, 18 de junho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 728263 Nr: 9074-38.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSP, EGDSP, LVDSP, CDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18. Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, sem prejuízo das demais determinações constantes 

nesta decisão, 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. 19. Intime-se. 20. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de junho de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 410275 Nr: 6330-46.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRNA, ALNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON ROBERTO 

PASCHOAL - OAB:

 Processo n.º 6330-46.2008.811.0003

Vistos etc.

 1. Ante o pleito de fl. 214 e da análise vagarosa dos autos, nota-se que 

ainda não foi cumprida a determinação de fl. 212, item 2 e seguintes, 

sendo assim, cumpra-se a referida decisão.

 2. Sem prejuízo do disposto acima, intime-se a parte exequente para que 

apresente o demonstrativo do cálculo atualizado ao qual se referiu em sua 

petição de fl. 214.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 755056 Nr: 10330-79.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 420 de 607



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJGV, MGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURO MENDES DE ANDRADE - 

OAB:MT/8.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 Intimação da Dra. JANAINA DE FRANÇA BORGES, 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.: 398928 Nr: 12437-43.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GKPA, RADJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 5296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO SIQUEIRA 

CARDINAL - OAB:7830/MT

 Intimação da Dra. LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA, 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.: 762321 Nr: 14627-32.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDS, CRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIRO NUNES DE ALMEIDA - 

OAB:13203/MT, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:14064/MT

 Processo n.º 14627-32.2014.811.0003

Vistos etc.

 1. Defiro o pleito de fl. 101.

2. Intime-se a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo 

legal.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 729930 Nr: 10549-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Milta de Souza Barros 

Melo - OAB:15898/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA CUNHA MARTINS 

FILHO - OAB:5961/MT

 Processo n.º 10549-29.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 107, último parágrafo, devendo ser oficiado nos 

mesmo moldes do oficio de fl. 75.

2. Após, intime-se a parte autora para que requeira o que de direito, no 

prazo legal.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 428290 Nr: 10458-75.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSS, DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO VANZELI - 

OAB:7588/MT, HIGHOR DJAMÍLER MENDES SANTOS - OAB:OAB/MT 

14525, PAULO HENRIQUE MAIA DE MELO - OAB:24134-BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAYNE NARCISO CLARO 

BOLONHESE - OAB:MT/11.202

 Intimação do Dr. HIGHOR DJAMÍLER MENDES SANTOS, 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.: 729114 Nr: 9839-09.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGSDL, JDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 Processo n.º 9839-09.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 117/118.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 429926 Nr: 11922-37.2009.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSM, JDSS, MSO, SADS, ELADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Dra. KATHERINE NUNES DE SOUZA CRIVELLARO, 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.: 702867 Nr: 10845-22.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSOS, CRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo n.º 10845-22.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 110.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 878138 Nr: 9621-39.2017.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDO, KVSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELITA SANTANA SANTOS - 

OAB:17289-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Processo n.º 9621-39.2017.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro a cota ministerial de fls. 51/52.

2. Intime-se.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 722872 Nr: 3880-57.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISDC, MEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:MT/19177-O

 Intimação do Dr. ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR, 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.: 799021 Nr: 13921-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPDS, LPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19.490 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT, FERNANDO JOSE MASTELARO - 

OAB:MT/8527

 Processo n.º 13921-15.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 62/63.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818621 Nr: 2419-45.2016.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDP, ARRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO RAMOS 

BARRIONUEVO JUNIOR - OAB:OAB/MT17225-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO ROBERTO 

RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR, para devolução dos autos nº 

2419-45.2016.811.0003, Protocolo 818621, 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.: 703957 Nr: 11934-80.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES DA COSTA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANDRE LUIZ VITORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDIR VERDOLIN - 

OAB:7464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALDIR VERDOLIN, 

para devolução dos autos nº 11934-80.2011.811.0003, Protocolo 703957, 

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.: 894705 Nr: 3404-43.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO SILVIO ZANETTI NETO - 

OAB:OAB/RS 107147, PABLO JUAREZ VIEIRA CZYZESKI - OAB:OAB/RS 

79.359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Atendidos os requisitos formais do art. 260, do Código de Processo 

Civil, cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. Caso 

contrário, oficie-se, solicitando a complementação.

2. Comunique-se ao juízo deprecante.

3. Expeça-se o necessário.

4. Após, com as devidas baixas e anotações de praxe, devolva-se ao 

juízo de origem, grafando as nossas melhores homenagens.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 755421 Nr: 10547-25.2014.811.0003

 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: JLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBDS, DBDS, KKSR, KS, JLSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GABRIEL GUIDIO 

VILELLA - OAB:MT/ 14.896, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:, IGOR 

GIRALDI FARIA - OAB:MT Nº 7245, PRISCILA IKEDA CAETANO - 

OAB:MT0018596/O, RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - 

OAB:MT/14.909

 Processo n.º 10547-25.2014.811.0003

Vistos etc.
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1. Quanto ao teor do v. acórdão de fls. 184/185, anverso e verso, 

manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias.

 2. Após, em não havendo novas manifestações, arquivem-se os autos, 

devendo a Sr.ª gestora judiciária proceder com as anotações de estilo.

3. Intimem-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 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. Recebo a exordial, que deverá correr em apenso ao inventário, nos 

termos do art. 623, parágrafo único, do CPC.

2. Trata-se de INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE aforado por 

HERASMO MENEZES NEVES em face de ROSILENE ALVES DOS SANTOS 

NEVES, nomeada inventariante nos autos principais de inventário dos 

bens deixados por Nelson José Neves (qualificados nos autos).

3. Em apertada síntese, o requerente postula a remoção da requerida do 

cargo de inventariante.

4. Assim, conforme dicção do art. 623, do Digesto Processual Civil, 

intime-se a inventariante para defender-se, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Em seguida, conclusos, para deliberação acerca da manutenção ou 

remoção da requerida no encargo de inventariante (art. 624, do Codex de 

Processo Civil.

6. Intime-se.

 7. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 421324 Nr: 3601-13.2009.811.0003

 AÇÃO: Alienação Judicial de Bens->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA BONIFACIO - OAB:MT/6541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - 

OAB:23193, SANDRA BONIFACIO - OAB:MT/6541

 Processo n.º 3601-13.2009.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 164.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 810378 Nr: 18009-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDSS, MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 18009-96.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 44, anverso e verso.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 10 de maio de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 794322 Nr: 12062-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSD, AJSD, DDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12062-61.2015.811.0003

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 
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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 fls. 53/54, anverso e verso, 

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.

12. No mais, sem prejuízo das demais determinações constantes nesta 

decisão, 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.

13. 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.

14. Intime-se.

15. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 813087 Nr: 569-53.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHDMS, SZDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 fls. 41/43, anverso e verso, 

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. 12. No mais, sem prejuízo das demais 

determinações constantes nesta decisão, 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. 13. 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. 14. 

Intime-se. 15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 

de junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 382286 Nr: 10513-31.2006.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, ALLAN VIEIRA ROCHA - OAB:10027-E, 

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 6.541, VIRMONDES APRIGIO 

DA SILVA - OAB:MT/10.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, 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. 7. Após, abra-se 

vista dos autos a parte autora para requerer o que de direito, no prazo 

legal. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 19 de junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 706068 Nr: 757-85.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GSG, KCDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIA PONTES DA SILVA DE 

PAULA - OAB:MT/8611, POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:OAB/MT 12.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO RODRIGUES CUSTODIO 

- OAB:10.693/MT

 Processo n.º 757-85.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 219.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 751886 Nr: 8707-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPPG, GDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Processo n.º 8707-77.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o pleito de fl. 98, determino que se proceda imediatamente à busca 

de endereço da parte demandada junto ao convênio TJ/TRE.

2. Após o cumprimento da diligência supra, abra-se vista dos autos à 

parte autora para sua manifestação, no prazo legal.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 824636 Nr: 4470-29.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRCDS, LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DHANDARA ADRYHELLE VILELA 

DE ALMEIDA - OAB:21021/MT, Walef Caik Calixto Feitosa - 

OAB:21568/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRYDYS HANANDA MINGOTI 

- OAB:MT/ 19.871

 Processo n.º 4470-29.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 91/92.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002280-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA LIMA MOREIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

YAN GABRIEL MOREIRA DE ANDRADE (RÉU)

JOANILDO AMORIM DE ANDRADE (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002280-08.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o título 

executivo no qual se funda a ação, atendendo às disposições contidas no 

art. 320, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

15 de junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000561-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN APARECIDA GARCEZ LEITE AUGUSTINHAKI (REQUERENTE)

JACKSON MARCELO AUGUSTINHAKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA OLIVEIRA OAB - MT5296/O (ADVOGADO)

Marli Batista Rodrigues OAB - MT4742 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000561-88.2013.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE DIVÓRCIO aforada por JACKSON MARCELO AUGUSTINHAKI e ELEN 

APARECIDA GARCEZ LEITE AUGUSTINHAKI (qualificados nos autos). 2. 

Os requerentes aforaram ação para homologação do acordo relativo ao 

divórcio, partilha de bem, guarda, direito de visitas e alimentos em favor da 

menor e da segunda requerente. 3. Manifestou-se o representante do 

Ministério Público pela procedência do pedido. 4. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Os 

requerentes são legítimos e estão bem representados, bem como 

inexistem irregularidades tampouco nulidades passíveis de alteração, pelo 

que passamos diretamente à análise do pedido vestibular. 6. Dessarte, 

estando os requerentes em comum acordo, diante da regularidade das 

cláusulas avençadas, homologo, por sentença, o acordo entabulado na 

exordial, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 7. 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 III, b, do Estatuto 

Processual Civil, para decretar, nos termos do art. 1.571, inciso IV, do 

Código Civil e art. 226, §6º, da Constituição da República, o divórcio 

postulado por JACKSON MARCELO AUGUSTINHAKI e ELEN APARECIDA 

GARCEZ LEITE AUGUSTINHAKI (qualificados nos autos). 8. O cônjuge 

virago voltará a usar o nome de solteira, qual seja, ELEN APARECIDA 

GARCEZ LEITE. 9. Notifique-se o representante do Ministério Público. 10. 

Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade de justiça. 

11. Averbe-se a presente decisão no assentamento do registro civil. 12. 

Oficie-se ao titular do Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se 

os mandados de inscrição e averbação. 13. 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, 

15 de junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002554-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO ANTONIO ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LOPES LORDELLO OAB - SP147188 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA COSTA DE ANDRADE (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002554-69.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Recebo a inicial, bem como 

sua emenda apresentada através da petição registrada no ID n.º 

12953819. 2. Processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Designo audiência de conciliação 

para a data de 30 de agosto de 2018 às 16h30min, a realizar-se no Núcleo 

de Conciliação deste Juízo. 4. Cite-se a requerida, intimando-a a 

comparecer à audiência aprazada, acompanhada de advogado, 

atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao 

quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Em não 

havendo acordo na audiência, poderá a parte demandada contestar o 

presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da realização da solenidade, sob pena de 

reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, CPC). 

Intimem-se. Rondonópolis/MT, 19 de junho de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004350-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COSME BEZERRA CUSTODIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM LUCIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Carta 

Precatória n. 1004350-95.2018.8.11.0003 Vistos etc., Tendo em vista a 

natureza do ato deprecado, reportando-me à decisão anteriormente 

lançada e sopesando as judiciosas ponderações tecidas no bem lançado 

parecer ministerial retro (ID 13734099) aliada à ausência de resposta do 

Juízo Deprecante no que tange ao expediente lançado no ID 13705785, 

determino a imediata devolução da presente missiva, no estado em que se 

encontra. Cumpra-se, com as devidas baixas. Rondonópolis/MT, 19 de 

junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003499-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO GERALDELI AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO GOMES PROENCA (RÉU)

SEBASTIAO LOPES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003499-56.2018.8.11.0003 Vistos etc., Reitere-se a intimação do 

autor, na pessoa de sua patrona constituída nos autos, a fim de dar 

integral cumprimento aos comandos lançados no decisum retro (ID 

13178105), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial (arts. 319, III, e 321, parágrafo único, do CPC), notadamente quanto 
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a fundamentação do pleito de exclusão da mãe biológica do respectivo 

assento civil, indicando, inclusive, as razões fáticas. Intime-se. 

Rondonópolis/MT, 20 de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008445-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008445-08.2017.8.11.0003 Vistos etc. Trata-se de “AÇÃO DE 

ALIMENTOS” proposta por M. J. D. S. e I. D. S., ambas representadas pela 

genitora Sra. MYSLAYNE DIPIERRO, em desfavor de EDSON DUARTE DE 

SOUZA. Com a exordial vieram os documentos pertinentes. A demanda foi 

recebida através da decisão registrada no ID 10466537, oportunidade em 

que se arbitrou verba alimentar provisória em favor das autoras, 

designou-se audiência de conciliação e determinou-se a citação do 

requerido. Devidamente citado, o requerido informou acerca do 

ajuizamento, em primeiro lugar, de Ação de Oferecimento de Alimentos 

com Regulamentação de Visitas, em tramitação nesta Unidade Judiciária 

sob a numeração única 1003531-95.2017.8.11.0003. Sobreveio 

manifestação da parte autora através da petição registrada no ID 

11351396. É o sucinto relatório. Decido. Com efeito, compulsando os autos 

observa-se que esta ação contém pedido idêntico àquela registrada sob a 

numeração 1003531-95.2017.8.11.0003, a qual foi distribuída em primeiro 

lugar a esta Unidade Judiciária, sendo inquestionável a identidade de 

partes, pedido e causa de pedir, uma vez que a proteção judicial almejada 

diz respeito ao mesmo direito invocado naqueles autos, qual seja, a 

fixação de verba alimentar em favor das menores M. J. D. S. e I. D. S. Além 

disso, aquela demanda foi distribuída aos 31/05/2017, despachada em 

primeiro lugar aos 27/07/2017 com exame do provimento liminar vindicado 

acerca da verba alimentar, enquanto o presente feito foi distribuído aos 

24/10/2017. Segundo o Código de Processo Civil, ocorre continência entre 

duas ou mais ações sempre que há identidade quanto às partes e à causa 

de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras 

(art. 56, CPC). No caso sub judice é inequívoca a ocorrência da 

continência, pois as partes são as mesmas, as causas de pedir são 

idênticas e o pedido deste feito é o mesmo formulado naquela ação, 

ocorrendo a busca da tutela jurisdicional para o mesmo direito, qual seja a 

fixação de verba alimentar em favor das menores M. J. D. S. e I. D. S. 

Entretanto, o objeto da ação sob o nº 1003531-95.2017.8.11.0003 é mais 

abrangente que o desta, pois além do pedido de fixação de alimentos em 

favor das menores, contempla o pedido de regulamentação de visita ao 

genitor. Destarte, demonstrada a incidência da continência entre dois 

processos, imperiosa a incidência da regra disposta no art. 57 do CPC, 

para fins de extinguir a causa contida (1008445-05.2017.8.11.0003) sem 

resolução do mérito, prevalecendo à ação cont inente 

(1003531-95.2017.8.11.0003) em tramitação perante este Juízo. Diante do 

exposto, com amparo nos artigos 57 e 485, inciso X, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito 

e, via de consequência, revogo o provimento liminar constante do ID 

10466537 e determino o cancelamento da audiência de conciliação 

aprazada para o dia 07/06/2018, às 13h30min. Sem custas, eis que o feito 

tramita sob o palio da Justiça gratuita. Após o prazo em trânsito em julgado 

arquive-se, com as cautelas de estilo. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Publique-se. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 11 de maio de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000049-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ANTONIO CLAUDIO (REQUERENTE)

ADEMILSON SEBASTIAO DA SILVA CLAUDIO (REQUERENTE)

ALDEMIRO ANTONIO CLAUDIO (REQUERENTE)

AMARILDO ANTONIO CLAUDIO (REQUERENTE)

AGUINALDO ANTONIO CLAUDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIDES DA SILVA CLAUDIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000049-08.2018.8.11.0003 Vistos etc., ALDEMIRO ANTONIO 

CLAUDIO pugna por autorização judicial via ALVARÁ para proceder ao 

levantamento de valores disponíveis junto ao Banco do Brasil de 

titularidade da falecida ALAÍDES DA SILVA CLÁUDIO. Noticia o autor ser 

cônjuge supérstite da falecida, salientando que o inventário dos bens 

deixados pela de cujus encontra-se em tramitação perante este Juízo sob 

a numeração única 1010381-68.2017.8.11.0003 e os demais herdeiros 

manifestaram expressa concordância com o pleito do requerente. O 

documento constante do ID número 12646756 indica a disponibilidade de 

valores em favor da falecida junto ao Banco do Brasil. Relatei o essencial. 

Decido. Ao compulsar os autos verifico a legitimidade da autora, sendo 

viúvo de ALAÍDES DA SILVA CLÁUDIO. Outrossim, extrai-se do 

documento registrado no ID número 12646756 a existência de numerário 

disponível em favor da falecida junto ao Banco do Brasil, os quais haverão 

de ser revertidos em favor de seus sucessores. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, para determinar a expedição de alvará 

autorizando o requerente, ALDEMIRO ANTONIO CLAUDIO, a levantar os 

valores existentes junto ao Banco do Brasil, a que fazia jus a falecida 

ALAÍDES DA SILVA CLÁUDIO, cujo óbito ocorreu em 16/11/2017. 

Expeça-se alvará com validade de 60 (sessenta) dias. Dispensa-se a 

prestação de contas. Preclusa a via recursal, arquive-se. Sem custas. 

Publique-se. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 05 de junho de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009711-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANA MARIA DA SILVA POLETTI (REQUERENTE)

ALDA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

RAYMUNDO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

JOZELIA MARIA DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI PEREIRA GONCALVES OAB - MT16777/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA MARIA DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009711-30.2017.8.11.0003 Vistos etc., Intime-se o inventariante 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, retificar o plano de partilha 

derradeiramente apresentado, distribuindo-se, o quinhão hereditário de 

cada sucessor de maneira equânime sobre a totalidade dos bens, nos 

termos dos arts. 648, I, e 651, II e IV, do CPC. Após, tornem os autos 

conclusos. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 6 de junho de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001587-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA GOMES DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DE SOUZA GIMENES OAB - MT5636/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE CARMELITA LOPES DE BARROS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JOSE NELSON GOMES SOUZA (HERDEIRO)

ENEDINA GOMES DE SOUZA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001587-24.2018.8.11.0003 Vistos etc., Intime-se a inventariante 

pessoalmente, para que venha a conferir regular andamento ao processo, 

praticando os atos que lhe competir, notadamente para adotar as 

providências determinadas no decisum retro (ID 12569799), no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem julgamento de mérito (CPC, 485, 

III), ciente de que na ausência de manifestação e/ou de suprimento da falta 

que impede o prosseguimento, o processo será extinto por abandono. 
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Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino sua intimação por 

edital para fins e prazo do quanto disposto acima, sob pena de extinção 

do processo sem julgamento de mérito (CPC, 485, III). Prazo do edital: 20 

(vinte) dias. Em seguida, tornem os autos conclusos. Às providências. 

Rondonópolis/MT, 20 de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003092-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONE FRANCISCO MAIA DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA DE FREITAS E SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES TERMO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AÇÃO DE GUARDA PROCESSO: 

1003092-50.2018.8.11.0003 REQUERENTE: JHONE FRANCISCO MAIA DE 

ABREU ADVOGADO: EMERSON SPIGOSSO REQUERIDA: THAIS 

FERNANDA DE FREITAS E SILVA PRESENTES ADVOGADA: DANIELA 

CABETTE DE ANDRADE (NUPRAJU) CONCILIADORA JUDICIAL: ADRIELY 

APARECIDA CEZARETO Aos 13 dias do mês de Junho do ano de dois mil e 

dezoito, às 17h45min, neste Município e Comarca de Rondonópolis - MT, 

na sala de audiências da 2ª Vara de Família e Sucessões, Fórum de 

Justiça, presente esta Conciliadora, e as partes supra. Em relação às 

partes, feito o apregoamento destas, com a tolerância de 15min, 

observando-se as formalidades legais, verificou-se a ausência de ambas 

as partes. Aberta a audiência, restou PREJUDICADA, ante a ausência das 

partes, sendo que não há informações nos autos acerca da expedição 

dos mandados competentes para intimação e citação das partes. A 

patrona da parte autora requer a redesignação da presente audiência de 

conciliação, com a expedição de mandado de intimação para a parte 

autora e mandado de citação/intimação para a parte requerida nos 

endereços informados na exordial. Nesse sentido, com base nos 

princípios da celeridade e economia processuais é que redesigno a 

Audiência de Conciliação para o dia 21.08.2018 às 14h00min, saindo as 

partes intimadas daquele ato. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes. 

________________________________________ ADRIELY APARECIDA 

C E Z A R E T O  C o n c i l i a d o r a  J u d i c i a l 

________________________________________ ADVOGADA: DANIELA 

CABETTE DE ANDRADE (NUPRAJU)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005846-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. J. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR LEAL LOUREIRO OAB - MS0013702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. O. M. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005846-02.2017.8.11.0002 Vistos etc., Trata-se de CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA manejado por PEDRO CERON JUNIOR em face de 

LORRAYNE PATRICIA OLERIANO MARTINS, alegando, em síntese, ser 

genitor do menor A. C. R., atualmente sob a guarda unilateral da genitora, 

ora executada e, por decisão provisória proferida em procedimento 

distinto, foi-lhe garantido o direito de convivência com o filho aos finais de 

semana alternados. Argumenta que a decisão que regulamentou o direito 

de visitação do genitor passou a ser descumprida injustificadamente pela 

genitora, porquanto a executada estaria obstando o exercício do direito de 

convivência entra pai e filho sem justo motivo. Diante disso, requer a 

intimação da executada para fins de viabilizar as visitas entre pai e filha, 

sob pena de busca e apreensão. Através da decisão registrada no ID 

11930969, determinou-se a intimação da executada para implementar a 

obrigação nos termos impostos judicialmente. Intimada pessoalmente, a 

executada nada manifestou. Em seguida, o exequente informou o 

implemento da visitação. É o relatório. DECIDO. A executada foi intimada 

para conferir cumprimento à obrigação de fazer consistente em deixar de 

obstar a visitação entre pai e filho, em razão de decisão judicial provisória 

que fixou o direito de visitação. Destarte, após a intimação pessoal da 

executada, o exequente informou o Juízo acerca do implemento da 

obrigação. Assim, a presente demanda cumpriu seu objetivo, porquanto há 

elementos suficientes capazes de indicar o implemento da obrigação. 

Apenas para não passar em branco, registro que eventual mudança no 

regime de guarda e de visitação deverá ser objeto de ação autônoma. 

Posto Isso, satisfeita a obrigação, JULGO EXTINTO o processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas e 

despesas processuais na forma da lei, por ser a parte exequente 

beneficiária da Justiça Gratuita. Sem honorários. Após o trânsito em 

julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Ciência 

ao Ministério Público. P.I.C. Rondonópolis-MT, 06 de junho de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006076-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SOBRINHO (AUTOR)

CLAUDIO SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA MARCELINA JOSE BATISTA OAB - MT17349/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE DOMINGUES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006076-41.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação 

Consensual de Modificação de Paternidade c/c Retificação de Registro de 

Nascimento’ ajuizada por JOÃO BATISTA SOBRINHO, CLÁUDIO SIQUEIRA 

e HIAN SIQUEIRA DOMINGUES, sendo este representado por sua genitora, 

Sra. Tatiane Domingues, todos devidamente qualificados nos autos. As 

partes visam que o menor seja perfilhado pelo Sr. João Batista, do qual é 

filho biológico, conforme demonstra o laudo pericial de DNA carreado aos 

autos, com a consequente retificação do assento de nascimento 

substituindo-se a paternidade registral do Sr. Cláudio Siqueira. Com a 

inicial vieram documentos pertinentes. Após determinação, aportou-se aos 

autos laudo social (id nº 12710867) e psicológico (id nº 13024150), 

visando averiguar a existência de vínculo socioafetivo entre as partes. O 

douto representante do Ministério Público opinou pelo acolhimento do 

pedido inicial (id nº 13361823). Relatei. Decido. Considerando que nos 

termos do artigo 139, incisos II e V, do Código de Processo Civil, compete 

ao Juiz, na direção do processo, zelar pela rápida solução do litígio, 

promovendo a qualquer tempo a autocomposição, deve o acordo 

entabulado entre as partes ser homologado por este Juízo. 

Acrescenta-se, ainda, que o artigo 487, inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil, estabelece ser caso de extinção do processo, com 

resolução do mérito, o acordo firmado pelas partes, isso porque o mérito é 

da essência da transação. Nesse sentido: "Ao homologar a transação 

entre as partes, o juiz atua na condição de terceiro imparcial em relação 

ao interesse sobre o qual recai a sua conduta, fazendo-o por dever de 

função, aplicando a lei ao caso concreto e tomando-a como limite de sua 

ação, atuação esta que caracteriza os dois pressupostos básicos da 

atividade jurisdicional" (Comentários ao Código de Processo Civil, volume 

3, Do Processo de Conhecimento, arts. 243 a 269, Ed. Revista dos 

Tribunais, págs. 373/375). Outrossim, incontroversa a ausência de vínculo 

biológico entre o menor Hian Siqueira Domingues e o autor João Batista 

Sobrinho (id nº 9679448), bem como inexistente qualquer vínculo 

socioafetivo entre o infante e o Sr. Cláudio Siqueira capaz de inviabilizar a 

homologação do presente feito (ids nº 12710867 e 13024150). Assim, à 

luz do ajuste entabulado entre as partes e pelo que dos autos constam, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado 

desta decisão, determino que seja expedido mandado ao Cartório de 

Registro Civil Competente, para as anotações de estilo referentes à 

filiação de retificação do assento de nascimento de HIAN SIQUEIRA 

DOMINGUES, determinando a retificação e a inclusão no assento de 

registro civil do patronímico paterno e demais apelidos da família do Sr. 

João Batista Sobrinho, passando o requerido a se chamar HIAN 

DOMINGUES BATISTA, alterando-se os nomes dos avós paternos para 

Formiro Batista Correa e Angélica de Oliveira Correa. Conseqüentemente, 
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exclua da certidão de nascimento do menor o nome de Cláudio Siqueira e 

da avó paterna Pedrolina Siqueira. Sem custas e honorários ante a 

gratuidade da Justiça precedentemente deferida. Após, proceda-se ao 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

06 de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003890-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. S. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DA DESIGNAÇÃO 

DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 24/07/2018, ÀS 14H, NO 

NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DESTA COMARCA. BEM COMO PARA QUE APRESENTE OS 

DADOS BANCÁRIOS DA PARTE AUTORA PARA DEPÓSITO DOS 

ALIMENTOS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009248-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. W. B. X. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES OAB - MT14334/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO)

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009248-88.2017.8.11.0003 Vistos etc., GLAUBER WILLIAN BORGES 

XAVIER promoveu a presente AÇÃO DE GUARDA JUDICIAL 

COMPARTILHADA E DIREITO DE VISITAS em face de DÉBORA PELEGER 

BUENO, ambos bem qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos necessários. Em sede de audiência de conciliação as partes 

acordaram acerca da guarda do menor Heitor Peleger Borges Xavier, a 

ser exercida na forma compartilhada, conforme disposições constantes 

no r. termo (id nº 12354142). Além disso, ajustaram acerca da verba 

alimentar do menor a ser custeada pelo genitor no importe de 68,86% 

(sessenta e oito vírgula oitenta e seis por cento) do salário mínimo vigente, 

todo dia dez de cada mês, mediante depósito em conta bancária informada 

nos autos. Em parecer, o representante do Ministério Público opinou pela 

homologação do aludido acordo (id nº 13447983). É a síntese. Decido. O 

acordo está encartado aos autos (id nº 12354142), constando-se o teor 

de suas avenças, dando conta do interesse das partes na homologação 

do quanto ajustado. Levando-se em consideração que a transação 

realizada entre as partes preserva os interesses do menor, tendo 

respeitado o binômio possibilidade/necessidade, insculpido no artigo 1.694, 

§1º, do Código Civil, sua homologação é medida que de rigor se impõe. 

Doravante, tendo as partes acordado que exercerão a guarda 

compartilhada do infante, regulamentando-se, ainda, o direito de 

convivência, não existem outras questões a serem analisadas e definidas. 

Por tais razões, em consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO 

por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos o 

acordo entabulado entre GLAUBER WILLIAN BORGES XAVIER e DÉBORA 

PELEGER BUENO acerca da guarda, direito de convivência e verba 

alimentar, determinando desde logo, a lavratura do Termo de Guarda 

Definitiva, constando expressamente a obrigação de assistência material, 

educacional e moral, bem como, as advertências do artigo 249 da Lei nº 

8.069/90. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária à requerida, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do novel Código de Processo Civil. Sem 

custas. Sem honorários, eis que o caráter consensual faz presumir 

existência de ajuste particular sobre eles. Após preclusa a via recursal, 

arquivem-se os presentes autos, com as devidas baixas e anotações de 

estilo. Notifique-se o Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Rondonópolis-MT, 07 de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003965-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. V. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003965-84.2017.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ‘Ação de 

Alimentos’ proposta por M. C. V. P., representada por sua genitora L. A. 

V., em desfavor de J. F. P., todos devidamente qualificados nos autos. 

Com a inicial vieram os documentos pertinentes. Recebida a exordial, 

foram fixados alimentos provisórios na importância de 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo mensal (ID 8259672). O requerido foi citado no ID 

9333927. Na sequência, em sede de audiência de conciliação (ID 

9593583), a parte autora noticiou a existência de título judicial relativo a 

obrigação alimentar ora perseguida, postulando pelo aditamento do pedido, 

a fim de revisar o quantum, incluindo-se, além dos 20% (vinte por cento) 

do salário mínimo anteriormente fixado, a divisão das despesas 

extraordinárias com medicação e materiais escolares. Aportou aos autos 

cópia do r. título judicial no ID 10070045. O demandado apresentou 

contestação no ID 10874866, vindicando a minoração da pensão 

alimentícia anteriormente arbitrada. Por último, a requerente replicou a 

defesa, reiterando o pedido de aditamento (ID 12408805). Vieram-me 

conclusos. É o sucinto relatório. Decido. Com efeito, vislumbra-se dos 

autos que a autora pleiteou, de exórdio, a fixação de verba alimentar, 

todavia, formulou pedido de aditamento durante a tentativa de composição 

das partes, visando acrescentar na obrigação paterna a metade das 

despesas extraordinárias com medicação e materiais escolares. Destarte, 

consta do termo de audiência que a solenidade resultou infrutífera (ID ID 

9593583), impondo-se reconhecer, portanto, a manifesta oposição do 

demandado no que tange a majoração dos alimentos, isto é, ao aditamento 

vindicado. Isso porque, não há que se falar em ajuste quanto ao montante 

da verba alimentícia, haja vista que o patamar já fora objeto de deliberação 

no título judicial derradeiramente encartado, demonstrando-se então, que a 

objeção se funda na inclusão do rateio das despesas extraordinárias. Não 

é demasiado ressaltar, nesse sentido, que o título primário previu a divisão 

entre os genitores das despesas farmacêuticas, mediante receita médica 

ou nota fiscal (ID 10070045). Outrossim, a norma processualista exige a 

concordância da parte contrária para que o pedido seja modificado após a 

citação, momento este em que se completa a relação, não podendo o autor 

aditá-lo sem a devida autorização do réu, conforme disposto no art. 329, II, 

do CPC. Assim, o requerido foi citado aos 03 de agosto de 2017 (ID 

9333927), formulando a autora o pedido de aditamento somente em 24 de 

agosto, exigindo-se, portanto, a anuência do demandado. Nesta senda, 

caracterizada ‘in casu’ o fenômeno processual da coisa julgada, cuja 

configuração e conceituação estão inseridas no §4º, do art. 337, do CPC, 

porquanto o pedido inicial cingia-se na fixação da obrigação alimentar em 

prol da menor, a qual já fora implementada em momento pretérito, 

sobretudo em face da impossibilidade de aditamento do pedido para 

revisão do quantum então estabelecido em razão da discordância do réu. 

Portanto, há coisa julgada quando se reproduz ação ajuizada entre as 

mesmas partes, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, em que 

houve sentença irrecorrível. Tratando a presente demanda de objeto 

idêntico àquele já decidido e, inadmitindo-se o pedido de aditamento, 

impõe-se a esse juízo a extinção desta demanda. Nesta senda, tendo a 

autora ajuizado ação idêntica (quanto às partes, pedido e causa de pedir), 

quando preexistente acordo homologado por sentença transitada em 

julgado, o que induz ao fenômeno da coisa julgada, impõe-se a este juízo o 

conhecimento da matéria e extinção dos presentes autos, prevalecendo o 

ajuste anterior. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V c/c art. 329, II e 337, § 4º, 

todos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, ante à 

gratuidade da justiça precedentemente deferida à autora, restando 

outrossim deferido o r. benefício ao requerido. Após o trânsito em julgado 

arquive-se, com as cautelas de estilo. Ciência ao Ministério Público. 

Publique-se. Intimem-se. Rondonópolis/MT, 14 de junho de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002955-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. F. M. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. D. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002955-05.2017.8.11.0003 Vistos etc., MARIA DE FÁTIMA MELO 

BORGES devidamente qualificada e representada propôs a presente ação 

de DIVÓRCIO LITIGIOSO em face de JOSÉ DE DEUS BORGES, também 

qualificada nos autos. Relata a parte autora que contraiu núpcias com a 

parte ré na data de 19 de dezembro de 1969, sob o regime de comunhão 

universal de bens, inexistindo patrimônio a ser partilhado. Requer seja 

julgado procedente o pedido. Junta documentos. Houve a citação por edital 

da parte requerida. A parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo 

para apresentar resposta. Nomeado curador especial, houve a juntada de 

contestação por negativa geral. Sobreveio réplica, ratificando o pedido 

autoral. Relatei o essencial. Fundamento. DECIDO. Prima facie, 

considerando-se a natureza da causa, notadamente a ausência de 

interesse de incapazes, deixo de abrir vista dos autos ao Ministério 

Público, passando desde já ao exame do pedido autoral. Verifica-se dos 

autos que a parte Requerida apesar de devidamente citada, quedou-se 

inerte, deixando de oferecer resposta à ação no prazo legal. Nesse 

contexto, sem embargo de entendimentos em contrário, entendo que o 

divórcio por si só não é direito indisponível, podendo, no entanto, os 

efeitos de sua decretação vir a ser, a exemplo dos relacionados à guarda 

de filho e alimentos. Contudo, considerando a delimitação do pedido 

autoral, tenho que não há que se falar em direitos indisponíveis, sendo 

certo que o direito de ruptura do vínculo matrimonial é um direito disponível 

do casal, de modo que perfeitamente cabível a aplicação dos efeitos da 

revelia, notadamente porque tais efeitos incidem apenas sobre matéria de 

fato e não de direito. Ademais, resta claro que a pretensão da parte 

Requerente é apenas definir a sua situação fática, rompendo o vínculo 

conjugal existente com a Requerida apenas no papel. Com efeito, à luz da 

redação dada ao § 6º do Art. 226 da Constituição Federal pela Emenda 

Constitucional nº 66 de 2010, publicada em 14 de julho de 2010, “o 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”, ou seja, a lei não mais 

exige para o deferimento do pedido inicial, a comprovação de que o casal 

se encontre separado de fato por mais de dois anos. O fato de ter havido 

a separação de longa data, constitui-se indubitavelmente em motivo 

bastante para o divórcio e torna possível pedido de extinção do vínculo 

matrimonial. Por fim, quanto ao nome conjugal (CC, 1.565, § 1º), somente 

deverá ser modificado diante de opção expressa nesse sentido por parte 

do cônjuge que adotou o sobrenome do outro (CC, 1.578, § 2º), sendo que 

in casu houve alteração quando do casamento. Ante o exposto, decreto o 

DIVÓRCIO de MARIA DE FÁTIMA MELO BORGES e JOSÉ DE DEUS 

BORGES, com fundamento no artigo 1580, § 2º do Código Civil, bem como 

nos artigos 2º, IV c/c art. 40 todos da Lei 6.515/77, declarando cessados 

todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial 

de bens. A divorcianda voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: 

Maria de Fátima Melo Carvalho. Deixo de pronunciar-me em relação aos 

bens, pois o casal nada tem a partilhar. Sem custas e honorários eis que o 

feito tramita sob o pálio da Justiça gratuita. Preclusa a via recursal, 

expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil 

em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de 

Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. 

Rondonópolis, 9 de maio de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 873559 Nr: 7860-70.2017.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, RAYANE MOREIRA LIBANO FOULETTO - OAB:22967/O, 

RICK ANDREI VIEIRA - OAB:21426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que passo a anexar cópia da sentença proferida nos autos 

principais (ação de alimentos n. 7997-52.2017.811.0003 - Código 873918), 

atualmente em carga com o advogado Rick Andrei Vieira, conforme 

registro de vista no sistema apolo de 24/05/2018. CERTIFICO, ainda, que a 

sentença proferida naqueles autos foi publicada em 24/05/2018 via DJE n. 

10.262.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 740545 Nr: 2341-22.2014.811.0003

 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: AMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDTA, ACA, GCA, FRA, GLT, SMDNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSENILDO SANTOS RODRIGUES 

- OAB:22474/O MT, KASSIO BARBOSA DA SILVA - OAB:MT-15.562/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 13.427, JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT, mayara gonçalves freitas - OAB:19.468 

OAB-MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - OAB:MT/3749

 INTIMAÇÃO das partes sobre a DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO JUÍZO 

DEPRECADO para o dia 12/07/2018 às 17h30min, conforme informado às 

fls. 162/163, Carta Precatória n. 1841-50.2018.811.0088, Vara Única da 

Comarca de Aripuanã-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 291017 Nr: 5480-02.2002.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES BARBOSA(ESPOLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO JOSE PADILHA - 

OAB:5138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA INVENTARIANTE PARA, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES, A FIM DE RETIRAR O FORMAL EXPEDIDO E 

CONSERTADO (AUTENTICADO).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 429070 Nr: 11171-50.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30 (TRINTA)

Nome do intimando:Exequente: Sandra Oliveira Bonifacio Dantas, Cpf: 

77397363172, Rg: 1044278-2 SJ MT Filiação: Pedro Bonifacio Sobrinho e 

Iracy de Oliveira Bonifacio, data de nascimento: 07/11/1976, brasileiro(a), 

natural de Rondonopolis-MT, separado(a) judicialmente, advogada oab/mt 

6441, Endereço: Av Sagrada Familia, 411 Apt 101, Bairro: Vl Aurora I, 

Cidade: Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt
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 Cod. Proc.: 439900 Nr: 8567-82.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGFDC, RFDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30 (TRINTA)

Nome do intimando:Representante (requerente): Raiane Ferreira de Jesus, 

Cpf: 03620718105, Rg: 1977858-9 SSP MT Filiação: Graciano de Jesus 

Souza e Marinalva Rodrigues Ferreira, data de nascimento: 15/02/1991, 

brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, solteiro(a), do lar, Endereço: 

Rua 01, Q 05, Casa 04, Bairro: Jd Progresso, Cidade: Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 749645 Nr: 7552-39.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDJM, GLDJM, AFJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:12105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30 (TRINTA)

Nome do intimando:Representante (requerente): Ana Flavia Jesus Lopes 

Filiação: Luiz Antonio Lopes Damacena e Nely Maria de Jesus Damacena, 

data de nascimento: 22/01/1982, brasileiro(a), natural de Goiania-GO, 

convivente, do lar, Endereço: Rua Alcides Farinazzo, Nº. 300, Quadra 7, 

Lote 05,, Bairro: Jardim das Oliveiras, Cidade: Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 744630 Nr: 4741-09.2014.811.0003

 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: MARIA DE LOURDES SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FREDEURGO SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DO (A) INVENTARIANTE PARA, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO )DIAS, EXTRAÍR ASCÓPIAS NECESSÁRIAS A 

INSTRUÇÃO DO FORMAL; BEM COMO, RECOLHER UMA GUIA PELA 

EXPEDIÇÃO DA PEÇA (FORMAL -UMA FOLHA) E GUIA PELAS 

AUTENTICAÇÕES A SEREM REALIZADAS, EM IGUAL NÚMERO DE CÓPIAS 

.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 809832 Nr: 17875-69.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JA, CAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de "Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos" 

proposta por JULIA ALVES, representada por sua genitora, Sra. Cícera 

Alves Evangelista, em face de MARCOS AURÉLIO DE SOUZA, todos 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 15/28.

Após o regular trâmite processual, a parte autora foi intimada via edital 

para promover o necessário ao regular andamento do feito, todavia deixou 

transcorrer in albis o prazo para manifestação (fls. 52).

Relatei o essencial. DECIDO.

Compulsando os autos vislumbro que a parte requerente foi intimada para 

promover o necessário ao regular andamento do feito, todavia quedou-se 

inerte.

Desta feita, caracterizada a desídia da autora, alternativa outra não há se 

não a extinção do feito sem resolução do mérito.

 No mais, é cediço que a prestação jurisdicional possui caráter 

instrumental, secundário, declarativo/executório, desinteressado e 

provocado, valendo-se da função pacificadora Estatal, aplicando o direito 

ao caso concreto. Para toda e qualquer ação exige-se que a parte 

preencha as condições respectivas, notoriamente conhecidas, bem como 

os pressupostos processuais, sendo que a demanda não pode ficar 

aguardando sine die providência específica da parte necessária ao 

andamento processual, daí se aplicando a sanção processual pela inércia, 

qual seja, extinção processual sem análise do meritun causae, conforme 

norma ínsita no art. 485 do NCPC.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito.

 Sem custas e honorários ante o precedente deferimento da assistência 

judiciária gratuita.

 Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 710020 Nr: 4968-67.2012.811.0003

 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: STVC, JVC, SMDCC, PJCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT, NIVIA MARIA LIMA 

RODRIGUES - OAB:22248/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Sem custas, eis que a parte autora é beneficiária da Justiça 

gratuita. Após o trânsito em julgado se nada requerido expeça-se Alvará 

para transferência do veículo inventariado. E tão logo sejam apresentados 

os respectivos dados bancários da herdeira Sinara Michely da Costa 

Chagas, autorizo o levantamento da quantia que alude o comprovante de 

depósito de fls. 119.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.: 764461 Nr: 15547-06.2014.811.0003

 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: JRDSF, SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS, IVDSG, VAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15.696 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE FAÇA 

COMPARECER A INTERESSADA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, JUNTO 

A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES , A FIM 

DE ASSINAR O TERMO GUARDA.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 861966 Nr: 3869-86.2017.811.0003

 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: MPDEDMG, FLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI RODRIGUES - OAB:MT/ 

2.990

 Vistos etc., 1. A teor da declaração de incompetência pelo Juízo da 1ª 

Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT (fl. 661), recebo o feito 

no estado em que se encontra.Destarte, oficie-se à agência bancária de 

Novo Mundo/MS, no endereço disposto à fl. 561, a fim de proceder a 

transferência dos valores dispendidos pela instituição face ao tratamento 

de saúde da interdita, bem como àqueles não repassados, os quais 

totalizam o equivalente a R$ 7.000,61 (sete mil reais e sessenta e um 

centavos). Outrossim, oficie-se ainda à r. agência para que proceda ao 

agendamento do repasse mensal à Fundação Lar Cristão, visando evitar 

atrasos e prejuízos à parte, bem como a apresentação aos autos dos 

extratos bancários de conta corrente e poupança em nome da interdita 

desde o mês de agosto de 2013 e, o saldo atual de suas 

contas.Assinale-se o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento integral 

das determinações, sob as penas da lei.Por fim, determino seja realizada 

avaliação psicossocial pela equipe multidisciplinar do Juízo com a interdita, 

no ambiente em que a mesma se encontra inserida, sem prévio aviso, 

aferindo-se as condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas e 

sociais para a sua manutenção, devendo ainda a equipe responder aos 

quesitos formulados nos itens ‘a.1’ e ‘a.2’ de fl. 411. Assinale-se o prazo 

de 20 (vinte) dias para que o laudo circunstanciado aporte aos autos.Com 

a juntada do laudo, abra-se vista dos autos à Defensoria Pública.Após, 

colha-se parecer ministerial.3.Sem prejuízo, tornem os autos ao Ministério 

Público a fim de que se manifeste acerca do deslinde da presente 

prestação de contas, eis que o objeto do pleito inaugural se restringe ao 

acolhimento ou não das contas, não se prestando a tutelar a atual 

situação institucional da interdita, devendo, para tanto, ser manejado o 

pedido em autos apartados.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004057-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Renato Alves dos Santos (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1004057-28.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º do Código de Processo Civil. 3. Com relação ao pedido de tutela 

de urgência pondero que para a concessão de qualquer liminar, deve o 

magistrado analisar de forma concisa a existência dos requisitos legais. 

Pois bem, em se tratando de guarda de menor, esta deve assentar-se no 

sentido de busca do bem-estar da criança e/ou adolescente e a sua 

segurança econômica e emocional. Em razão disso e da própria natureza 

do instituto, por envolver direito familiar, sentimentos pessoais e, em 

especial, o interesse do menor, o requerimento de liminar de guarda 

provisória deve ser apreciado com extrema cautela, levando-se em 

consideração a realidade fática vivenciada pelos envolvidos, notadamente 

as crianças e adolescentes, e visando sempre, como já assinalado, o seu 

bem-estar e regular desenvolvimento físico e psicológico. Deveras, com a 

entrada em vigor do CPC/15, a regra é que a decisão sem prévia oitiva da 

parte adversa só será cabível em caso de comprovada urgência, sendo 

que in casu, em sede de juízo de cognição sumária a esta fase reservada, 

não vislumbro a existência de urgência justificadora a amparar o pleito da 

autora sem a oitiva da parte adversa. Ilustro: 'agravo de instrumento. ação 

de alteração de guarda movida pelo genitor. indeferimento do pedido 

liminar. manutenção. Ausentes no instrumento elementos informativos 

capazes de confortar a alegação de que os interesses da filha menor não 

estão sendo adequadamente atendidos pela genitora, não se prestando ao 

deferimento do pedido de reversão provisória do encargo em favor do 

genitor, por si apenas, a notícia de alteração de domicílio pela guardiã e, 

consequentemente, de rotina da filha, devendo ser mantido o arranjo 

familiar tal como se encontra, sem prejuízo de que, com a formação do 

contraditório e a realização de estudos técnicos, seja revisto. Agravo de 

instrumento desprovido.' (TJRS- Agravo de Instrumento Nº 70072792831, 

Oitava Câmara Cível, Relator Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 

27/04/2017). Desta forma, como na hipótese a autora não fez prova de 

situação de concreta urgência apta a justificar o deferimento do pedido de 

urgência, tenho como impositiva a rejeição da liminar vindicada, sobretudo 

considerando-se reputar temerário a abrupta alteração na vida e na rotina 

do menor, ressaindo claro que uma decisão nesse sentido deve ser 

precedida do necessário contraditório, inclusive com respaldo de elemento 

concreto e atual acerca da atual situação vivenciada pelos envolvidos sob 

a ótica do melhor interesse da criança/adolescente a título de prova 

judicial, inexistente por ora. Posto isso, por ora, indefiro a liminar 

pretendida. Não obstante, quanto ao pedido de tutela de urgência de 

natureza antecipada para regulamentar o direito de vistas da autora em 

relação ao filho, a primeira vista, afiguram-se presentes os requisitos 

autorizadores, quais sejam, a probabilidade do direito da autora e o risco 

de dano, conforme inteligência do art. 300, § 2º do CPC. Vislumbra-se a 

probabilidade do direito, notadamente, diante do vínculo parental de 

maternidade/filiação existente entre a requerente e a criança, comprovada 

por meio da certidão de nascimento do menor acostada ao feito, sendo 

certo que o direito/dever de visitas decorre da própria investidura no 

poder familiar. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação afigura-se presente quanto à pretensão da autora em ver 

resguardado o direito inerente ao estado de filiação da criança em relação 

à sua pessoa, estando o mesmo diante da possibilidade concreta de o 

filho ser privado, ainda que temporariamente, do convívio familiar em sua 

plenitude, que lhe é direito fundamental, essencial à formação integral e 

saudável de sua personalidade. Neste particular, a visitação, muito mais 

do que um direito dos pais, constitui um direito do próprio filho, 

garantindo-lhe o convívio com o genitor não-guardião, mantendo e 

reforçando os vínculos afetivos. Para a fixação da visitação, entretanto, 

deve-se levar em consideração, precipuamente, os interesses do menor, 

que se sobrepõem à conveniência dos pais ou da família extensa. Partindo 

de tal premissa, a análise liminar dos elementos constantes dos autos 

conduz ao deferimento da tutela de urgência antecipada para 

regulamentar as visitas como forma de preservar o liame estabelecido 

entre mãe e filho. Todavia, como se trata de criança de tenra idade, com 

apenas um ano de vida, e não se tem maiores informações acerca da sua 

rotina pessoal e familiar, tampouco do vínculo estabelecido com a genitora, 

afigura-se prudente, ao menos nesta fase do processo, que se proceda 

algum ajuste na pretensão inicial, de modo a preservar os interesses não 

somente da criança, mas da família como um todo. Assim, fixo as visitas 

para a mãe aos sábados e domingos alternados, devendo a genitora 

buscar o filho na residência paterna às 09h e devolvê-lo às 15h do mesmo 

dia, sem pernoite, repetindo-se o regime de visitação no dia subsequente 

(domingo). Tal forma estabelecida para a visitação se justifica em razão do 

filho dos demandantes contar com apenas um ano de vida e, do relato 

inicial extraio a informação de a autora não possui contato com a criança a 

mais de um mês, estando sob a responsabilidade paterna, assim é cedo 

para autorizar permanência prolongada e o pernoite, e sem prévia 

adaptação, assim seria temerário permitir as visitas por períodos 

prolongados, sob pena de causar prejuízo ao próprio infante com 

alteração repentina e brusca em sua rotina. De mais a mais, a autorização 

para pernoite da criança deverá ser objeto de ampliação paulatina e 

gradual. Não é em decisão liminar que tal questão será solucionada. Com a 

instrução do feito deverá ser alargado o convívio entre a genitora e o filho, 

fundamental para o desenvolvimento saudável da criança. A propósito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA, 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. MENOR. VISITAS SEM 

PERNOITE. Tratando-se de criança de dois anos de idade, que não vê o 

genitor há mais de seis meses, desde a mudança deste para o Exterior, 

adequada a visitação de forma gradual, para estreitamento do vínculo 

afetivo, podendo o menor sentir-se segura, de forma gradual, sem 
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pernoite. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Agravo de Instrumento Nº 

70063039952, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 15/12/2014). 4. Determino a 

realização de estudo psicossocial (ECA, art. 167) no núcleo familiar de 

ambas as partes, sem prévio aviso, aferindo-se as condições 

econômicas, higiênicas, morais, afetivas e sociais (perante os vizinhos e 

local de trabalho) para criação e educação da criança, em laudo 

circunstanciado no prazo de 20 (vinte) dias. 5. Designo audiência de 

conciliação para a data de 14 de agosto de 2018 às 15h00min, a 

realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 6. Cite-se o requerido, 

intimando-o a comparecer à audiência prazada, acompanhado de 

advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente 

determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. 

Em não havendo acordo na audiência, poderá a parte demandada 

contestar o presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no 

prazo legal a contar da realização da solenidade, sob pena de 

reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, CPC). 

Após, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis 

apresente manifestação. Notifique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Rondonópolis/MT, 05 de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Notificação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003503-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KELLI LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1003503-93.2018.8.11.0003 Vistos etc., 01. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 02. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º do Código de Processo Civil. 03. Determino a realização de 

estudos social e psicológico visando aferir a higidez da convivência 

familiar na residência dos genitores da menor, a ser realizado pela equipe 

multidisciplinar do Juízo, fixando para a entrega do laudo no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da ciência do referido setor da presente 

determinação. 04. No mais, designo audiência de conciliação para a data 

de 31 de julho de 2018 às 17h00min, a realizar-se no Núcleo de 

Conciliação deste Juízo. 05. Cite-se o requerido, intimando-o a comparecer 

à audiência aprazada, acompanhado de advogado, atentando-se a 

Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao quanto disposto 

no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. Em não havendo acordo na 

audiência, poderá a parte demandada contestar o presente, desde que o 

faça por intermédio de advogado, no prazo legal a contar da realização da 

solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial (art. 341, CPC). Cite-se. Intime-se. Notifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 14 de maio de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003225-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL ALESSANDRO VALERIO INOCENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DE SIQUEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1003225-92.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. 3. Designo audiência de conciliação para a data 

de 11 de setembro de 2018 às 17h00min, a realizar-se no Núcleo de 

Conciliação deste Juízo. Cite-se a requerida, intimando-a a comparecer à 

audiência aprazada, acompanhada de advogado, atentando-se a 

Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao quanto disposto 

no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. Em não havendo acordo na 

audiência, poderá a parte demandada contestar o presente, desde que o 

faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar 

da realização da solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os 

fatos articulados na inicial (art. 341, CPC). 4. Sem prejuízo, ante ao 

cumprimento parcial do quanto determinado no ID 13022567, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, declinar o período de 

início e término da união estável alegada, assim como para fins de 

apresentar a cópia da certidão de nascimento da demandada, sendo certo 

que o assento civil de qualquer pessoa pode ser obtido no cartório em a 

parte foi registrada. Intimem-se. Rondonópolis/MT, 20 de junho de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003177-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KALITA RODRIGUES MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MACEDO GALVAO OAB - MT0015668A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE FREITAS ALCANTARA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003177-36.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Recebo a inicial, bem como 

sua emenda apresentada através da petição registrada no ID 13052878. 2. 

Processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do 

CPC. 3. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento 

no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 4. Comprovada 

documentalmente a filiação entre o requerente e o requerido fixo, na forma 

do art. 4º da Lei de Alimentos, alimentos provisórios, à escassez de prova 

quanto aos ganhos do demandado, em 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente, a serem depositados em conta bancária informada na 

exordial, até o dia 10 (dez) de cada mês. 5. Desde já, determino seja 

oficiado à empresa empregadora do demandado, consoante dados 

fornecidos pelo autor na petição inicial, para fornecer ao Juízo cópia dos 

três últimos comprovantes de rendimento do requerido, bem como para 

promover imediatamente os descontos da verba alimentar ora arbitrada 

mediante depósito na conta bancária de titularidade da representante legal 

do alimentado. 6. Designo audiência de conciliação para a data de 04 de 

setembro de 2018 às 14h30min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação 

deste Juízo. 7. Cite-se o requerido, intimando-o a comparecer à audiência 

aprazada e a pagar os alimentos provisórios, acompanhado de advogado, 

atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao 

quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015, importando a 

ausência do autor em extinção e arquivamento do processo e a do 

requerido em confissão e revelia. 8. Na audiência, se não houver acordo, 

poderá o demandado contestar o presente, desde que o faça por 

intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Rondonópolis-MT, 20 de junho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003692-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DUARTE FILHO (REQUERENTE)

DIVINA ESTEVAO DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO FRANCO DE ARAUJO OAB - MT0013807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1003692-71.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Recebo a inicial, bem como sua 

emenda apresentada através da petição registrada no ID 13316161. 2. 

Processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do 

CPC/2015. 3. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com 
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fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 4. Previamente 

a homologação do ajuste, intimem-se os requerentes para especificarem, 

em 15 (quinze) dias, de que forma se dará a partilha dos direitos 

possessórios alusivos ao imóvel objeto dos autos, eis que a exordial 

limitou-se a mencionar a partilha amigável do bem, sendo a descrição 

genérica e, de difícil interpretação em eventual cumprimento de sentença. 

Intimem-se. Rondonópolis-MT, 20 de junho de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003283-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LECORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PONTES OAB - MT16316 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDJANDER AVILA DOS SANTOS (REQUERIDO)

FABIO AVILA DOS SANTOS (REQUERIDO)

EDJANE AVILA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003283-95.2018.8.11.0003 Vistos etc., J. L., F. A. dos S., E. A. dos 

S. e E. A. G., todos devidamente qualificados nos autos, ajuizaram a 

presente ‘Ação Consensual de Reconhecimento de União Estável Post 

Mortem’, visando ver reconhecida a união estável vivenciada pelo autor 

com a falecida M. M. A. dos S., genitora dos demais requerentes. Informam 

que o demandante José e a de cujus viveram maritalmente de agosto de 

2008 a 26 de dezembro de 2017, chegando ao fim em virtude do óbito da 

companheira varoa. Aduzem que da convivência não adveio o nascimento 

de prole. Com a inicial vieram documentos pertinentes. Emenda à inicial (ID 

nº 13106444). Feito concluso. Relatei o essencial. Decido. Trata-se de 

‘Ação Consensual de Reconhecimento de União Estável Post Mortem’ 

ajuizada por J. L., F. A. dos S., E. A. dos S. e E. A. G., todos bem 

qualificadas nos autos. As partes são legítimas e bem representadas, 

presentes estando os pressupostos processuais e as condições da ação. 

Outrossim, verifica-se que os requerentes concordam quanto ao 

reconhecimento da união estável havida entre o autor José L. e a falecida 

M. M. A. dos S., não existindo outras questões a serem analisadas e 

definidas, razão pela qual o pronunciamento do Juiz sobre o mérito da 

causa torna-se dispensável. Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, o pedido para declarar, com efeito ex 

tunc, a existência de união estável entre o autor J. L. e a falecida M. M. A. 

dos S., pelo período compreendido agosto de 2008 a 26 de dezembro de 

2017. Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências, proceda-se ao 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo. Sem custas ou 

honorários, eis que defiro aos requerentes os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, com fulcro no art. 99, §3º, do CPC. P. I. 

Rondonópolis-MT, 20 de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002541-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA PEREIRA FERRAZ (REQUERENTE)

CELIO PEREIRA FERRAZ (REQUERENTE)

CARMELINA PEREIRA FERRAZ TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002541-70.2018.8.11.0003 Vistos etc., CELIO PEREIRA FERRAZ, 

CARMELINA PEREIRA FERRAZ TEIXEIRA e JACIRA PEREIRA FERRAZ, 

pugnam por autorização judicial via ALVARÁ para proceder ao 

levantamento de valores disponíveis junto a Caixa Econômica Federal de 

titularidade do falecido JUSCELINO PEREIRA FERRAZ. Noticiam os autores 

serem irmãos do extinto, inexistindo outros herdeiros sucessíveis. A 

exordial foi recebida no ID 12664378, oportunidade em que se efetivou 

pesquisa perante o sistema Bacenjud para fins de apurar a existência de 

eventual saldo bancário aplicado em instituição financeira em favor do 

falecido JUSCELINO PEREIRA FERRAZ (CPF 112.316.451-72), conforme 

extrato anexo (ID 12732854). Na sequência, os requerentes apresentaram 

a certidão de nascimento do ‘de cujus’ e postularam pelo levantamento dos 

valores apontados no r. extrato (ID 13153525). Relatei o essencial. Decido. 

Ao compulsar os autos verifico a legitimidade dos autores, na condição de 

irmãos, legítimos sucessores do de cujus. Outrossim, extrai-se da 

pesquisa outrora realizada a existência de numerário disponível em favor 

do falecido junto à Caixa Econômica Federal, os quais haverão de ser 

revertidos em favor de seus herdeiros. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, para determinar a expedição de alvará autorizando os requerentes 

CELIO PEREIRA FERRAZ, CARMELINA PEREIRA FERRAZ TEIXEIRA e 

JACIRA PEREIRA FERRAZ, a levantar os valores existentes junto à Caixa 

Econômica Federal, a que fazia jus o falecido JUSCELINO PEREIRA 

FERRAZ, na proporção de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por 

cento) para cada um. Expeça-se alvará com validade de 60 (sessenta) 

dias. Dispensa-se a prestação de contas. Sem custas, eis que as partes 

são beneficiárias da Assistência Judiciária Gratuita. Honorários incabíveis 

à espécie. Preclusa a via recursal, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Rondonópolis-MT, 20 de junho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001997-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS TAVARES MARANHAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1001997-19.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de 

execução de sentença proposta por JOSÉ CARLOS TAVARES 

MARANHÃO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS. No que tange ao pleito de implantação do benefício de 

aposentadoria por invalidez acidentária, o pedido de cumprimento de 

sentença segue o rito do artigo 536 do Código de Processo Civil. Assim, 

DETERMINO que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no 

prazo de 30 (trinta) dias, providencie a implantação do benefício de 

aposentadoria por invalidez por acidente do trabalho (espécie 92), em 

favor do autor, conforme sentença de Id. 12014465, sob pena multa diária 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, a 

ser revertida em favor do exequente. Intime-se a Gerência Executiva em 

Mato Grosso – Agência da Previdência Social de Atendimento de Demanda 

Judicial para, no prazo de 30 (trinta dias), providenciar a implantação do 

benefício de aposentadoria por invalidez por acidente do trabalho (espécie 

92),, em favor do autor. Quanto às parcelas atrasadas cabe ao exequente 

apresentar o cálculo do valor devido e o pedido de cumprimento de 

sentença, na forma dos artigos 534 e seguintes do CPC. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 12 de junho 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001936-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA REJANE PEREIRA SILVA BEZERRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor da 2º Ciretran de Rondonópolis (IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1001936-27.2018.8.11.0003 VISTO. ANTONIA REJANE 

PEREIRA SILVA BEZERRA ajuizou mandado de segurança contra ato do 

CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS aduzindo, em síntese, que 

houve violação de direito líquido e certo, já que a referida autoridade 

praticou ato ilegal ao negar a emissão do licenciamento anual de seu 

veículo, exigindo o pagamento de multas de trânsito que são ilegais. Aduz 

que é proprietária do veículo Prisma LT 1.0, com placa QBI-4934 e 
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renavam 01048448891; e que ao se dirigir ao DETRAN com a finalidade de 

retirar o CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo foi 

surpreendida com a informação de que não poderia fazê-lo em razão de 

possuir multas em aberto. Alega que não foi notificada acerca das multas, 

bem como que o órgão responsável por emitir os documentos de veículos 

fere os princípios constitucionais ao condicionar a emissão de tais 

documentos ao pagamento de multas. Assim, requer a impetrante a 

concessão de liminar, para o fim de determinar que o impetrado entregue o 

CRLV do veículo em questão (Id. 12348288). Facultou-se a impetrante o 

prazo de 15 (quinze) dias para emendar a petição inicial, juntando aos 

autos o extrato do DETRAN com histórico de AR (Id. 12570747). Intimada, 

a impetrante alegou que o documento solicitado é de acesso limitado, pois 

não é disponibilizado no site do DETRAN, e nem no atendimento físico da 

Ciretran. Aduziu que o extrato de envio de notificação acostado no Id. 

12570728 foi obtido provavelmente pelo sistema Renajud, no qual não há 

dados sobre o retorno dos Avisos de Recebimento. Sustentou, ainda, que 

“tais informações são extraídas do próprio banco de dados do Detran, 

sendo assim, é notório que no próprio sistema do Detran não há as 

solicitadas informações, tendo, portanto, como certo o direito da 

impetrante de que não foi notificada das multas, desta forma fica 

configurada a ilegalidade na cobrança”. Ao final, requereu a concessão 

da segurança para obrigar o impetrado a fornecer o CRLV do seu veículo 

(Id. 12925408). É o relatório. Decido. A impetrante pretende a concessão 

de segurança para obter o licenciamento de seu veículo, sem a exigência 

de prévio pagamento das multas exigidas. O cerne da lide reside em 

verificar a possibilidade de expedição do licenciamento do veículo da 

impetrante independentemente do pagamento das multas. A respeito da 

matéria em questão, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 131. O 

Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, 

vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações 

estabelecidos pelo CONTRAN. § 2º O veículo somente será considerado 

licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e 

multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente 

da responsabilidade pelas infrações cometidas”. Depreende-se da leitura 

do dispositivo, notadamente do §2º, que a expedição do licenciamento 

pretendido condiciona-se, entre outros requisitos, à quitação das multas 

de trânsito. No entanto, apenas se apresenta ilegal o condicionamento da 

expedição do CRLV ao pagamento de multas em relação às quais não 

tenha sido regularmente notificado o infrator, conforme entendimento 

consolidado do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. 

LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS. EXIGÊNCIA DO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. SÚMULA N. 127 DO STJ. 

NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. ACÓRDÃO BASEADO EM MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA 

FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO PELO 

TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Primeiramente, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento segundo o qual é 

inadmissível condicionar o licenciamento anual de veículos à prévia 

exigência do pagamento de multa, imposta sem prévia notificação ao 

infrator, conforme a Súmula n. 127 do STJ, in verbis: "É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado". 2. Em segundo lugar, o Tribunal recorrido, com base 

nas provas carreadas aos autos, concluiu pela ilegalidade, in casu, da 

exigência do pagamento de multas por infração de trânsito sem que o 

infrator delas tenha sido regularmente notificado, de modo que foram 

consideradas insubsistentes ou irregulares, por não ter restado 

comprovado seu recebimento. Rever tal fundamentação, conforme 

assentado na decisão agravada, encontra óbice no verbete Sumular n. 7 

do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso especial". 3. Finalmente, revela-se improcedente a arguição de 

ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil na hipótese em que o 

Tribunal de origem tenha adotado fundamentação suficiente para decidir 

de modo integral a controvérsia, atentando-se aos pontos relevantes e 

necessários ao deslinde do litígio. 4. A decisão monocrática ora agravada 

baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma. 

5. Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag 1304678/PE, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2010, 

DJe 20/09/2010). Assim, não se pode exigir o pagamento de multas em 

relação às quais não tenha sido o condutor notificado, pois a exigibilidade 

pressupõe a regular notificação do interessado, que poderá impugnar a 

penalidade ou dela recorrer, resguardando, assim, o devido processo 

legal e a ampla defesa, garantias constitucionalmente asseguradas. O 

Código de Trânsito Brasileiro exige a dupla notificação do infrator para 

legitimar a imposição da penalidade de trânsito e, por conseguinte, 

possibilitar a vinculação do licenciamento à quitação prévia: a primeira por 

ocasião da lavratura do auto de infração (CTB, artigo 280, VI) e a 

segunda, quando do julgamento da subsistência do auto de infração 

respectivo com a consequente imposição da penalidade (CTB, artigo 281, 

caput). De acordo com o artigo 281, parágrafo único, inciso II, do CTB, o 

auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se, 

no prazo máximo de 30 (trinta dias), não for expedida a notificação da 

autuação. In verbis: “Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da 

competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, 

julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. 

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado 

insubsistente: I - se considerado inconsistente ou irregular; II - se, no 

prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação”. 

Assim, denota-se do dispositivo legal, que o prazo a ser obedecido 

refere-se à expedição da notificação de autuação, e não à sua 

efetivação, a qual poderá ocorrer após decorridos os trinta dias entre a 

infração e a notificação. In casu, não há nos autos prova conclusiva 

quanto a não notificação da impetrante ou de que tenha ocorrido de forma 

irregular. Os extratos acostados no Id. 12348566 não comprovam, por si 

só, que a impetrante não foi notificada. Insta ressaltar que o próprio 

DETRAN emite extrato onde constam informações da ocorrência ou não da 

notificação e a data em que foi postada a correspondência nos correios, 

conforme modelo apresentado no Id. 12570728. No entanto, a impetrante 

sequer juntou tal extrato a fim de comprovar suas alegações, muito 

embora tenha sido facultado prazo para tanto. A alegação da impetrante 

no sentido de que o aludido documento não é fornecido pelo impetrado não 

merece acolhimento, tendo em vista que nas muitas demandas existentes 

neste Juízo com discussão idêntica a do presente feito (expedição do 

licenciamento de veículo independentemente do pagamento das multas), 

as partes impetrantes regularmente juntam tal documento sem qualquer 

notícia de obstáculos. Nesse ponto, oportuno anotar que o referido 

documento não pode ser obtido por meio do sistema RENAJUD, uma vez 

que tal sistema possibilita apenas a inserção e a retirada de restrições 

judicias de veículos em âmbito nacional, conforme previsto no seu manual 

(http://www.cnj.jus.br/images/programas/renajud/manual-renajud.pdf). No 

caso em tela, não se verifica, de plano, veracidade nas alegações da 

impetrante, já que os documentos não comprovam que, de fato, ela foi ou 

não notificada das infrações em debate, ou, se as notificações foram 

expedidas fora do prazo de 30 (trinta) dias. Desta forma, a impetrante não 

comprovou seu direito líquido e certo, uma vez que os documentos 

juntados não demonstram qualquer ilegalidade da autoridade cotaora. 

Ocorre que, em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo 

deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior 

para o deferimento de liminar, pois não se viabiliza qualquer tipo de 

instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no 

feito não é possível, razão pela qual deve a impetrante de plano 

comprovar os fatos sustentados, o que não ocorreu no caso dos autos. 

Quando a lei se refere a direito líquido e certo, está exigindo que esse 

direito se apresente com todos os requisitos para o seu conhecimento de 

plano, para que seu exercício possa ser efetivo no momento da 

impetração. Neste sentido é a jurisprudência: MANDADO DE SEGURANÇA. 

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO. (Mandado de Segurança Nº 70054109061, 

Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 12/04/2013). “MANDADO DE 

SEGURANÇA - REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE - PRESENÇA - 

CONHECIMENTO. V.V. MANDADO DE SEGURANÇA - ATO OMISSIVO 

MAGISTRADO -IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA DE DIREITO 

LIQUIDO E CERTO - FEITO INDEFERIDO LIMINARMENTE. 1- Inadequada a 

via do mandado de segurança quando não demonstrado, de plano, ofensa 

a direito líquido e certo. 2- Conforme preconiza o art. 663 do CPP, pode o 

Relator dispensar a requisição de informações à autoridade apontada 

coatora, se entender que o Mandado de Segurança deve ser indeferido 

liminarmente, submetendo sua decisão à apreciação da Turma Julgadora. 

3- A conduta em comento, ora elencada como omissiva da autoridade 

vista como coatora, desafia procedimento adequado” (TJ-MG - MS: 

10000130450000000 MG , Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 

13/08/2013, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de 
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Publicação: 16/09/2013). Desta forma, não vislumbrando a ocorrência de 

manifesto constrangimento ilegal suportado pela impetrante, passível de 

ser sanado pela via eleita, o indeferimento, de plano, da inicial é medida 

que se impõe. Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, 

I, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO a petição inicial e, 

consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. 

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Por 

se tratar de sentença que extingue o mandado sem julgamento de mérito, 

não está sujeita ao reexame necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, 

§ 1º, da Lei nº 12.016/2009. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, sexta-feira, 15 de junho 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002474-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MACEDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO NEVES MIRANDA OAB - MS5228 (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. º 1002474-76.2016.8.11.0003 VISTO. Trata-se de 

Execução de Sentença proposta por EDER MACEDO PEREIRA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (Id. 12060113). Intimado, o 

executado concordou com o referido cálculo apresentado pelo exequente, 

no importe de R$ 24.581,43 (vinte e quatro mil quinhentos e oitenta e um 

reais e quarenta e três centavos) (Id. 12321679). Assim, HOMOLOGO o 

cálculo encartado no Id. 12060113, p. ¼. Em seguida, em atenção ao 

Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, encaminhem-se ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

por meio de Malote Digital, os documentos relacionados no parágrafo 1º, 

do artigo 3º, do referido provimento, para a elaboração do cálculo de 

liquidação do débito com as retenções necessárias. Apurado o cálculo 

pelo Departamento competente, será enquadrado como crédito pequeno 

valor, em relação ao ente público devedor, até o valor de 40 salários 

mínimos, nos termos do art. 3º, inciso II, da Portaria nº 629, de 13 de 

agosto de 2014, a qual Regulamenta no âmbito do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso do Sul as atribuições e os procedimentos relativos 

às Requisições de Pagamento de Precatório (Id. 13376057, p. 1/11). Sendo 

o crédito de pequeno valor, expeça-se ofício requisitório à 

Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, 

na forma do artigo 5º, da Portaria nº 629, de 13 de agosto de 2014, do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 11 de junho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008600-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V.N.GONCALVES & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

Processo: 1008600-11.2017.8.11.0003 VISTO Trata-se de execução por 

quantia certa, formulado por V. N. GONÇALVES & CIA. LTDA. (V.N. G. 

TRANSPORTE), em face do CODER – COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS, visando o pagamento da 

quantia de R$ 154.042,81 (cento e cinquenta e quatro mil, quarenta e dois 

reais e oitenta e um centavos), em virtude da inadimplência da autarquia 

nos contratos de prestação de serviço celebrados entre as partes. Para 

tanto, requereu o processamento da execução nos termos dos artigos 

827 e 830 do CPC (fls. 824). Ocorre que nas execuções por quantia certa 

contra a Fazenda Pública, o procedimento a ser adotado é o previsto no 

artigo 910 do Código de Processo Civil (art. 730 do CPC/1973), devendo 

ela ser citada para oposição de embargos à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. NÃO PROVIMENTO. I. A execução por 

quantia certa contra a Fazenda Pública possui rito processual próprio e 

diverso das demais execuções, nos moldes do artigo 910 do CPC/15. (...) 

(TRF 3ª R.; AI 0020769-48.2016.4.03.0000; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. 

Paulo Domingues; Julg. 07/08/2017; DEJF 22/08/2017) Assim, diante da 

irregularidade processual, chamo o feito à ordem para tornar nulo o 

despacho de fls. 74 do PDF e consequentemente, determino a citação da 

Fazenda Pública para opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do artigo 730 do CPC. Se não houver embargos, expeça-se ofício 

requisitório de precatório ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (CF, art. 100), instruindo-o com as peças essenciais, na 

forma do disposto no artigo 443, §1º e 2º e 444 da CNGC/MT (§1º do art. 

910). A execução em questão versa sobre título extrajudial, não se 

aplicando, portanto, o §7º do artigo 85, do CPC. Assim, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida, 

consoante dispõe o artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil. Vide 

julgado a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL CONTRA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. Em execução de título extrajudicial contra a 

Fazenda Pública, são devidos honorários advocatícios independentemente 

da oposição de embargos. Interpretação a contrario sensu do art. 85, §7º, 

do CPC/15. Enunciado nº 240 do fórum permanente de processualistas 

civis: "são devidos honorários nas execuções fundadas em título 

executivo extrajudicial contra a Fazenda Pública, a serem arbitrados na 

forma do § 3º do art. 85". - O STF, ao apreciar a constitucionalidade do art. 

1º-d da L. 9.494/97, na redação que lhe foi dada pela MP 2.180-35/2001 

("não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas 

execuções não embargadas"), conferiu-lhe interpretação conforme, 

limitando sua incidência às hipóteses de cumprimento de sentença por 

quantia certa contra a Fazenda Pública; subjacente a ideia de que, ao 

contrário do comum dos processos de execução contra a Fazenda 

Pública ou contra particulares, em que transitada em julgado a sentença de 

conhecimento, o condenado pode adimplia espontaneamente, "nas 

condenações ao pagamento de quantia certa emitidas contra o poder 

público, este não pode pagar de outra forma que não seja mediante o 

sistema de precatório, salvo a partir da Emenda Constitucional nº 20, na 

hipótese dos chamados créditos de pequeno valor". Recurso desprovido. 

(TJRS; AI 0180596-76.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Vigésima Segunda 

Câmara Cível; Relª Desª Marilene Bonzanini Bernardi; Julg. 14/09/2017; 

DJERS 26/09/2017). Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 14 de junho de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009715-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FORTES BARBOZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1009715-67.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

previdenciária de conversão de auxílio doença em aposentadoria por 

invalidez c/c pedido de conversão de auxílio doença previdenciário em 

acidentário ajuizada por GILMAR FORTES BARBOZA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Determinou-se a 

realização de perícia e que a mesma deveria ser paga pelo requerente (Id. 

12267753). O autor interpôs agravo de instrumento contra referida 

decisão, tendo sido deferido o efeito suspensivo, para o fim de suspender 

a decisão que determinou ao Agravante que efetuasse o pagamento dos 

honorários periciais diretamente ao médico, no ato da perícia agendada 

para o dia 23/4/2018 (Id. 12931910). O requerente informou que pagou 

diretamente ao médico os honorários periciais, tendo em vista que o juízo 

não revogou decisão anterior que determinou que o autor pagasse a 

perícia médica diretamente ao perito judicial, requerendo a juntada do laudo 

pericial aos autos e que o réu fosse intimado para depositar o valor dos 

honorários periciais para que ao final seja liberado ao autor (Id. 

13466727). Pois bem. No caso, a decisão do Tribunal de Justiça, por ora, 

apenas suspendeu a decisão que determinou que o autor pagasse os 

honorários periciais. Assim, sobre esse ponto, deve se aguardar o 
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julgamento do agravo de instrumento. No mais, intime-se o perito nomeado 

para juntar aos autos o laudo da perícia realizada no dia 23/4/2018, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 14 de 

junho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000498-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA CARLA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

Sentença anexada em PDF.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000443-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERIONICE ROSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS - MT Processo nº: 1000443-83.2016.8.11.0003 Parte 

Autora: Veronice Rosa dos Santos Parte Ré: Estado de Mato Grosso 

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, PERITO JUDICIAL 

CONTÁBIL, registrado no Conselho Regional de Contabilidade sob o nº 

010874, perito nomeado nos autos do processo mencionado, vem 

respeitosamente, perante Vossa Excelência informar que o início dos 

trabalhos periciais se iniciará dia 12/07/2018, as 14:00 H. Nestes Termos, 

Pede Deferimento. Rondonópolis - MT, 12 de junho de 2018. 

__________________________________ Marcio Ferreira de Oliveira 

Perito Judicial Contábil CRC-MT: 010874

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000903-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Outros Interessados:

DIOGENES GARRIO CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PROCESSO Nº 1000903-70.2016.8.11.0003 VISTO. SEBASTIÃO DA SILVA 

apresentou embargos de declaração, com fulcro no artigo 1.022, inciso I, 

do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve omissão e 

contradição na sentença de fls. 207/214, ao indeferir o pedido de tutela 

antecipada, pois há nos autos documentos que comprovam a existência 

de patologia incapacitante e é evidente o perigo de dano irreparável, por 

se tratar de verba alimentar. Alegou, ainda, que houve omissão quanto ao 

pagamento dos valores atrasados desde a 25/9/2014 (fls. 216/218). O 

INSS manifestou pelo não provimento dos embargos (fls. 216/218). É o 

relatório. Decido. Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos 

de admissibilidade. No mérito, a pretensão trazida por meio destes 

embargos é improcedente. Isso porque, o pedido de tutela antecipada foi 

devidamente apreciado, tendo este Magistrado explanado seu 

entendimento sobre a matéria, não havendo que se falar em contradição. 

De igual forma, não houve omissão quanto aos valores atrasados, haja 

vista que constou na parte dispositiva da sentença a condenação ao 

pagamento do benefício desde a cessão do auxílio doença (25/9/2014), 

conforme trecho a seguir transcrito: (...)para condenar o requerido a 

implantar, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício de aposentadoria por 

invalidez ao requerente, a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio 

doença nº 603.809.941-0, ou seja, 25/09/2014 (...). Como se sabe, 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. Com efeito, não se prestam os embargos de declaração a lograr 

efeito infringente, modificando o julgado, para adequá-lo ao entendimento 

esposado pelo embargante. 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. Não bastasse tudo isso, o juiz, para 

expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos 

os argumentos levantados pelas partes e nem é obrigado a responder a 

questionário formulado pela parte com o intuito de transformar o Judiciário 

em órgão consultivo. Dessa forma, convenço-me de que não há na 

decisão embargada nenhuma ofensa ao artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. Com essas considerações, rejeito os embargos de 

declaração apresentados por SEBASTIÃO DA SILVA. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, sexta-feira, 14 de junho de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004251-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ALVES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 

matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 13 de junho de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004202-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SOARES DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

Processo: 1004202-84.2018.8.11.0003 VISTO. Deixo de designar 

audiência de conciliação ou mediação, porque a matéria não admite a 

autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato 

desta Vara não contar com conciliadores e mediadores para presidirem as 

audiências de conciliação ou mediação. Também não se pode esquecer 

que ao designar inutilmente a audiência, além de se praticar um ato 

desnecessário – o que viola o princípio da economia processual - 

acaba-se por se retardar a resolução da lide, contrariando-se a garantia 

constitucional de duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, 

LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para oferecer resposta escrita, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). Cientifique o(a) demandado(a) 

que, não sendo contestada a ação, será considerado(a) revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(a) 

autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 12 de junho de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004168-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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OSMANE GABRIEL VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Processo: 1004168-12.2018.8.11.0003 VISTO. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento do valor das 

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do artigo 290, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 11 de junho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004235-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

PROCESSO N º 1004235-74.2018.8.11.0003. VISTO. Se no prazo legal, 

recebo os embargos, suspendendo a execução. Certifique-se nos autos 

principais. Intime-se o embargado para, querendo, impugnar os embargos, 

no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 13 de 

junho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798153 Nr: 13536-67.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, 

MARIA IZABEL DE SOUZA MARQUES, LINDOMAR DA PAIXAO NETO, 

OSÓRIO NETO FILHO, IVO DA PAIXAO NETO, PAULO EDUARDO DA 

ROCHA FROTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA FILHORINI LEPIQUE - 

OAB:178176 OAB/ SP, LEANDRO BERTOLO CANARIM - OAB:241477/SP

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MUNICK LOGISTICA E TRANSPORTES 

LTDA, CNPJ: 08172964000129, atualmente em local incerto e não sabido 

MARIA IZABEL DE SOUZA MARQUES, Cpf: 03949452800, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido PAULO EDUARDO DA ROCHA 

FROTA, Cpf: 03000868810, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não 

sabido LINDOMAR DA PAIXAO NETO, Cpf: 36137502287, Rg: 8838302-8, 

brasileiro(a), casado(a), comerciante, atualmente em local incerto e não 

sabido OSÓRIO NETO FILHO, Cpf: 15143691842, Rg: 25.754.388-0, 

brasileiro(a), solteiro(a), comerciante e atualmente em local incerto e não 

sabido IVO DA PAIXAO NETO, Cpf: 37953494272, brasileiro(a), casado(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de MUNICK 

LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, MARIA IZABEL DE SOUZA 

MARQUESE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de OMISSÃO DE ENTREGA Á GINF, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4620/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 95.771,79

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723329 Nr: 4322-23.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADÃO DOS FREIOS LTDA

 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): MERCADÃO DOS FREIOS LTDA, CNPJ: 

33006453000184. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acerca da penhora que recaiu 

sobre o imóvel localizado na Rua Fernando Correa da Costa, n. 2243, 

Quadra 24, Lote 01, Bairro Vila Birigui, bem como para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTOI - Acolho o pedido de penhora do imóvel 

descrito às fls. 26/26v, item “II”, devendo o ente público ficar na condição 

de fiel depositário, ficando ciente de que não poderá abrir mão dos 

mesmos sem a prévia autorização deste Juízo, sob as penas da lei.II - 

Lavre-se o respectivo termo de penhora e depósito, cientificando o 

depositário de seu encargo.III - Ato contínuo, intime-se o Executado e seu 

cônjuge, se casado for, via edital, da penhora, dando lhe ciência do início 

do fluxo do prazo para apresentação de Embargos (30 dias), nos estritos 

termos do Art. 16, III, da L.E.F.IV - Proceda-se o registro da penhora, nos 

termos do que determina o Art. 7º, inciso IV, da supra mencionada Lei.V - 

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, 19 de junho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760931 Nr: 13883-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN RAMOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LILIAN RAMOS DE SOUZA, Cpf: 

79057187191, Rg: 981909, Filiação: Ivone Ramos de Souza e Elias de 

Souza Filho, data de nascimento: 25/07/1971, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, casado(a), artesã. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acerca da penhora e avaliação 

(fl. 64) que recaiu sobre o imóvel localizado na Rua Jerônimo Lopes 

Esteves, n. 473, jardim Paulista, em Rondonopolis-MT, bem como para, 

querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on line 

de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 
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POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Com essas considerações, DETERMINO a penhora de 

dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Bacenjud, na 

forma do artigo 854 do CPC.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 

3º, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em 

penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, oferecer 

embargos.Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do 

CPC, ou decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para deliberação 

quanto ao bloqueio realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência 

ao credor da resposta encaminhada, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio da parte devedora, sob pena de extinção da 

execução.Intimem-se. Cumpra-se.

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, 19 de junho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724551 Nr: 5538-19.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSANA GABRIELE MENEZES LIMA, HOSANA 

GABRIELE MENEZES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HOSANA GABRIELE MENEZES LIMA, 

CNPJ: 07864378000182 e atualmente em local incerto e não sabido 

HOSANA GABRIELE MENEZES LIMA, Cpf: 02479951189, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) para manifestar-se no prazo de 5 

(cinco) dias acerca da indisponibilidade dos valores depositados em conta 

bancária através do sistema BACENJUD, sob pena de conversão em 

penhora, cientificando-o(a) de que caso queira opor embargos o prazo é 

de 30(trinta) dias.

Despacho/Decisão: Visto em correição.Intime-se o(a) executado(a) da 

penhora efetivada nos autos, bem como para, querendo, opor embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, por mandado, sem o adiantamento do 

pagamento da diligência.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 19 de junho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794592 Nr: 12198-58.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA DORNELLES DE OLIVEIRA ME, IVANA 

DORNELLES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IVANA DORNELLES DE OLIVEIRA ME, 

CNPJ: 08160864000182 e atualmente em local incerto e não sabido IVANA 

DORNELLES DE OLIVEIRA, Cpf: 43286950106, Rg: 642.642, Filiação: 

Omarino Chaves de Oliveira e Rosa Dornelles de Oliveira, data de 

nascimento: 06/08/1968, brasileiro(a), natural de Panambi-PR, solteiro(a), 

empresária. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, 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: 20/08/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de IVANA 

DORNELLES DE OLIVEIRA ME e IVANA DORNELLES DE OLIVEIRA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 6308/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/03/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 180.567,00

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293178 Nr: 7688-56.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACY DE OLIVEIRA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IRACY DE OLIVEIRA BRITO, Cpf: 

06214649100, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acerca da penhora que recaiu 

sobre o imóvel localizado na Av. GEtulio Vargas, n. 128, Quadra 13, Lote 

04, Vila Iracy, nesta cidade, bem como para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL movida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em face de IRACY DE OLIVEIRA BRITO.A 

parte exequente informa que os débitos tributários referentes ao imóvel 

localizado na quadra 05, lote 07, na Vila Iracy, encontram-se quitados e 

requer o cancelamento da penhora realizada às fls. 98.Tendo em vista a 

quitação dos débitos tributários referentes ao imóvel localizado na quadra 

05, lote 07, na Vila Iracy, cancelem-se a penhora realizada às fls. 

98.Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para o efetivo 

cancelamento da penhora.Com relação ao pedido de penhora do imóvel 

descrito ás fls. 164, determino que se proceda a penhora e avaliação do 

imóvel descrito, depositando-o na forma da Lei.Após, intime-se o 

Executado, via mandado, da penhora, dando lhe ciência do início do fluxo 

do prazo para apresentação de Embargos (30 dias), nos estritos termos 

do Art. 16, III, da L.E.F.Defiro os benefícios da justiça gratuita à executada, 

conforme requerido às fls. 196.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, 19 de junho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800113 Nr: 14425-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE SATELITE LTDA, NORBERTO 

OTILIO WIEGERT, MARCIO RODRIGO WIEGERT, SILVANO ALOISIO 

WIEGERT, NELMO JOSE WIEGERT, LAURI RUSCHEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTE SATELITE LTDA, CNPJ: 

83029140002406, atualmente em local incerto e não sabido NORBERTO 

OTILIO WIEGERT, Cpf: 16077890944, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido MARCIO RODRIGO WIEGERT, Cpf: 66763932120, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido SILVANO ALOISIO 

WIEGERT, Cpf: 02186250900, brasileiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido NELMO JOSE WIEGERT, Cpf: 07576293934, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido LAURI RUSCHEL, Cpf: 

28813987234, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

TRANSPORTE SATELITE LTDA, NORBERTO OTILIO WIEGERTE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IRREGULARIDADE 

DE ESCRITURAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 9652/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 37.495,62

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792352 Nr: 11245-94.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 

ME, JOSE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, LUCIA LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 

- ME, CNPJ: 04471277000153, atualmente em local incerto e não sabido 

JOSE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, Cpf: 34458085115, Rg: 497.724, 

brasileiro(a), casado(a), empresario e atualmente em local incerto e não 

sabido LUCIA LOPES DE OLIVEIRA, Cpf: 53509170130, Rg: 819.237, 

brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/08/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de L N 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOSE NOGUEIRA DE 

OLIVEIRAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de DECUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7673/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/05/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 179.495,10

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 762909 Nr: 14859-44.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE RIBEIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 PROCESSO Nº 762909

VISTO.

 Trata-se de ação de execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL move em face de JORGE RIBEIRO DE ALMEIDA.

Pela decisão de fls. 63/646 determinou-se a penhora on-line sobre 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, 

a qual restou frutífera, na importância total do débito, ou seja, de R$ 

3.039,06, conforme se verifica do documento de fls. 66.

A exequente requereu a transferência dos valores bloqueados às fls. 72, 

a fim de apurar o saldo devedor remanescente.

O executado requereu a extinção da execução, tendo em vista que o 

débito foi satisfeito por meio do bloqueio bancário realizado na data de 

15/03/2018 (fls. 66).

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifica-se que houve a penhora online da 

integralidade do valor pleiteado pelo exequente.

Como se sabe, a quitação da dívida permite a extinção da execução. É o 

que prevê o artigo 924, II do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

 Expeça-se alvará para levantamento do valor bloqueado nos autos, em 

favor da exequente, observando-se os dados bancários de fls. 72.

Ademais, intime-se o executado para, no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de inscrição em dívida 

ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014-CGJ.

Não sendo efetuado o pagamento das custas, adotem-se as providências 

recomendadas nos Provimentos n.ºs 11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício 

Circular nº 888/2014-DOF-CGJ.

 Após, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Rondonópolis, quinta-feira, 18 de janeiro de 2018.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 409675 Nr: 5505-05.2008.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAPADAO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEISSIANY NADINE 

CARVALHO CAETANO - OAB:OAB/MT18950

 Com essas considerações, diante da carência da ação decorrente da 

falta de interesse processual, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

porquanto verificada a ausência de utilidade do provimento 

jurisdicional.Pelo princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, § 10, 

do CPC, condeno a requerida 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.Transitado em julgado, arquivem-se os autos.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 743264 Nr: 3970-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE CABRAL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 706649 Nr: 1376-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCELO VICENTE KUREK, MARCIO HENRIQUE 

VICENTE KUREK, DANIELE VICENTE KUREK, CLEUSA VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CÉSAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - 

OAB:13.905-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO A DRª ELISABETE FIGUEIREDO MANUS, representando o polo 

ativo, PARA tomar ciência dos alvarás expedidos n. 409947-8 e 409953-2 

e para que, no prazo de 10(dez) dias INFORME O CPF , DATA DE 

NASCIMENTO E DADOS BANCÁRIOS do requerente MARCELO VICENTE 

KUREK, para que possa ser expedido alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 811032 Nr: 18241-11.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE SCHIAVON BREDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMELI SCHIAVON - 

OAB:MT/11621-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os embargos de declaração de fls. 107/108.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 877271 Nr: 9245-53.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZTE DO BRASIL E IND. COM. SERVICOS E 

PARTICIPACOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELVIO SANTOS SANTANA - 

OAB:OAB/SP 353041-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando o motivo da produção da 

prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 795032 Nr: 12390-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILLIARD JUNIOR FIGUEIREDO PEREIRA, EMANUELE 

MOREIRA FRAZÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE MARTINS KAWABATA - 

OAB:OAB/MT12389, ARIONALDO MADEIRA COSTA - OAB:13075/MT, 

PAULO DE SOUZA FREITAS JUNIOR - OAB:MT/10.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos de 

indenização formulados por GILLIARD JÚNIOR FIGUEIREDO PEREIRA e 

EMANUELE MOREIRA FRAZÃO em desfavor de ESTADO DE MATO 

GROSSO, o que faço para julgar extinto o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno os 

autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil...

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 1001384-33.2016.8.11.0003(PJE);

Valor causa: R$ 92.231,97;

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL

Parte Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: EXECUTADO: M.D.A. DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS 

E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, MARCELO GEOVANI MACIEL, CLEVER 

RICIERI MACIEL

PESSOAS A SEREM INTIMADAS - 01)) EXECUTADO: CLEVER RICIERI 

MACIEL, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido;

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial, para tomar 

ciência da PENHORA efetivada nos autos, uma vez que houve restrição 

judicial de veículo(s) automotor(es) de sua propriedade através do sistema 

RENAJUD, e a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, via Sistema Bacenjud, e querendo, para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar na forma do § 3º, do art. 854, do CPC, sob pena de 

converter a indisponibilidade em penhora; bem como para, querendo, no 

prazo legal, oferecer embargos.

ADVERTÊNCIA: E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei Eu, 

ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 20 de Junho de 2018.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestora Judiciária - Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005007-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLU MAGAZINE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, do valor de R$ 

4.889,22 (quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e dois 

centavos) em contas bancárias do executado, MARLU MAGAZINE 

LTDA-ME – CNPJ 02.968.457/0001-10, bem como que também seja 

realizada a pesquisa de veículos de sua propriedade pelo sistema 

RENAJUD e a pesquisa para informações sobre o patrimônio dos 

executados via INFOJUD. Decido. Considerando a preferência da penhora 

em dinheiro (Art. 11 da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de 

penhora on-line pelo sistema BACENJUD, para garantia da execução, na 
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forma estabelecida no art. 854 do CPC. Segue anexo o protocolo e 

resposta, que se positiva parcial ou total, já foi feita a transferência para a 

Conta Única Judicial, com os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO 

a) Se citada pessoalmente ou constando advogado nos autos, intime-se a 

parte executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do 

art. 854, § 3º do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em 

penhora, bem como para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar embargos à execução, nos termos do art. 16 da LEF. b) Se 

citada por edital, nomeio a Defensoria Pública Estadual – ou se já nomeada 

– como curador especial, remetam-se os autos a essa para apresentar a 

defesa, no prazo legal. Anote-se ainda no sistema Apolo para evitar 

futuras nulidades. c) Existindo a manifestação disposta no art. 854, §3º do 

CPC, voltem os autos conclusos com urgência para deliberação. Não 

sendo o caso, aguarde-se o decurso do prazo legal para apresentação 

dos embargos. 2) BACENJUD PARCIAL OU NEGATIVO Resultando a 

penhora negativa pelo BACENJUD ou insuficiente para a quitação do saldo 

executado, desde já defiro a busca pelo sistema Renajud para localizar 

veículos em nome da parte executada, seguindo anexo o extrato da 

pesquisa efetuada. 3) RENAJUD POSITIVO Efetivada a restrição do veículo 

pelo RENAJUD: a) Sendo o endereço constante nos dados do proprietário 

no sistema RENAJUD diverso daquele trazido na inicial, expeça-se 

imediatamente mandado de penhora e avaliação, e, por conseguinte, 

intimação da parte ré, inclusive para, querendo, oferecer embargos, no 

prazo legal disposto no art. 16 da LEF. b) Se o endereço da inicial for o 

mesmo constante no RENAJUD ou se não for suficiente para a diligência 

pelo Oficial de Justiça, intime-se a exequente para indicação do endereço 

correto, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão ou 

arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Com a indicação, 

expeça-se o mandado de penhora e avaliação. 3.1) Renajud positivo com 

veículo alienado fiduciariamente Caso encontrado veículo com alienação 

fiduciária e inexistindo outros veículos suficientes para satisfação do 

débito, procedo a restrição à restrição de transferência nos veículos 

encontrados. Isso porque é possível a penhora sobre o eventual crédito 

da parte devedora o bem alienado fiduciariamente, como se vê do 

entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA - DIREITOS - 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – RESTRIÇÃO 

DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO AO SISTEMA RENAJUD 

INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 

– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I - O bem alienado 

fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser 

objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor 

fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. II - A restrição de 

circulação (restrição total) de veículo é medida excepcional que somente 

se justifica por razões de segurança pública ou demonstração de que, 

ante as circunstâncias do caso concreto, a providência é necessária para 

evitar o desaparecimento do bem. (AI 52096/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/07/2015, Publicado no DJE 03/07/2015) Todavia, isso não significa a 

possibilidade de imediata satisfação do débito, não sendo possível a 

expedição de mandado de penhora e avaliação neste momento. 4) EM 

CASO DE PENHORA E TRANSCORRIDO O PRAZO PARA DEFESA a) Se 

interpostos embargos à execução, intime-se a parte exequente para 

apresentar manifestação, no prazo legal. b) Sem embargos, intime-se a 

parte autora para requerer o que entender de direito com relação à 

penhora realizada, no prazo de 05 (cinco) dias. 5) BACENJUD E RENAJUD 

PARCIAIS OU NEGATIVOS Caso ambas as tentativas de pesquisa – 

BACENJUD E RENAJUD – restem infrutíferas, como demonstrado o 

esgotamento dos meios possíveis para obtenção de bens do executado, 

defiro o pedido de pesquisa INFOJUD para obtenção de informações sobre 

o patrimônio do executado. Sobre as informações do INFOJUD juntadas: a) 

Se juntadas informações sigilosas a respeito do patrimônio do executado, 

os autos passarão a correr em segredo de justiça, nos termos dos art. 

476 e 477 da CNGC, devendo a secretaria fixar no dorso dos autos tarja 

de cor marrom – art. 347, V da CNGC. Ainda, nesse caso, dê-se ciência 

ao exequente, para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento ou suspensão nos termos do art. 

40 da Lei nº 6.830/80. b) Se infrutíferas as buscas – com a inexistência de 

buscas resguardadas pelo sigilo fiscal – desnecessária a determinação 

supra. 6) BACENJUD, RENAJUD E INFOJUDS NEGATIVOS OU INERTE A 

EXEQUENTE QUANTO À INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA a) 

Se negativas as pesquisas pelos sistemas (BACENJUD, RENAJUD e 

INFOJUD ou inerte a exequente, esgotadas as tentativas de localização de 

bens passíveis de penhora, suspenda-se o feito por 1 (um) ano, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e art. 921, §1º do CPC. b) 

Transcorrido o prazo supra de suspensão, intime-se a exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, 

ressaltando-se que não será acolhida a reiteração injustificada de buscas 

via sistemas, sob pena de arquivamento definitivo e início do prazo 

prescricional, nos termos do art. 921 do CPC e art. 40 da LEF. c) Se já 

arquivado por 1 (um) ano e inexistindo a indicação de bens passíveis de 

penhora, arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do 

prazo prescricional. Int. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 637809 Nr: 8597-55.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL JOSÉ ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Marcio Dias Cunha - 

OAB:5391-MT

 Código: 637809

 I – Antecipo a audiência anteriormente designada, remarcando-a para o 

dia 19 de julho de 2018, às 13:30.

II – Intimem-se as testemunhas Ivanildo e Quência, fl. 166.

III – Expeça-se missiva para oitiva da testemunha Idari Pedro, fl. 166.

IV – Intimem-se as partes e o réu.

 Rondonópolis, 18 de junho de 2018.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 642038 Nr: 3476-12.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMEDES ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Dispositivo.I – Resta INDEFERIDO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO 

PREVENTIVA do denunciado Diomedes Alves dos Santos, vez que não 

houve alteração fática ou jurídica que embase o pedido.II – Afasto as 

preliminares arguidas pela defesa, pelos motivos acima mencionados.III – 

Considerando que as alegações da defesa não detêm condições de levar 

a absolvição sumária nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal 

ou demonstram ser desnecessária a instrução criminal, designo para o dia 

11 de julho de 2018, às 14h30min horas (MT), audiência de instrução e 

julgamento

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 661933 Nr: 10520-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Autos: 661933

 I – Designo para o dia 03 de julho de 2018, às 14h30min, audiência para 

interrogar o réu.

 II – Intime-se o réu quanto ao interrogatório.

III – Dê-se ciência ainda ao D. Defensor Público para, havendo 

necessidade, interver em favor do réu, conforme o postulado 

inconstitucional da ampla defesa e do contraditório, que justifica inclusive 
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a criação da instituição Defensoria Pública, que não se limita a atuação do 

hipossuficiente, art. 3º, IV c/c art. 4º, V, ambos da Lei Complementar 

80/94.

IV – Dispensada a intimação da defesa no Juízo de origem, vez que foi 

devidamente intimado da expedição dessa missiva.

 V – Oficie-se ao juízo deprecante informando a data da audiência.

 Rondonópolis, 16 de maio de 2018.

 Wagner Plaza Machado Junior

 Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 658003 Nr: 7217-26.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX RIETJENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16300

 (...)RECEBO a denúncia nos seus termos.Expeça(m)-se mandado(s) de 

citação do(s) acusado(s) para, querendo, apresente(m) resposta à 

acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que não 

apresentada a resposta no prazo legal, ou se a(os/ as) acusado(s/as) 

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 o(s/as) acusado(s/as) se 

ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe 

um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) sua(s) defesa(s), e, 

neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar 

defensor, bem como intimar o(a)(s) acusado(a)(s) de que qualquer 

mudança de endereço deverá ser comunicada no processo.Ademais, 

deverá o oficial de justiça indagar o(s/as) réu(s) o(s) seu(s) endereço(s) 

residencial (ais) e/ou comercial (ais), onde poderá(ão) ser localizado(s) 

para fins de futuras intimações no curso do processo.Cumpra-se o item 

7.16.1 da CNGC.Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.Outrossim, 

atento às informações constantes dos autos, bem como às diretrizes do 

artigo 89 da Lei 9.099/95, vejo que o(s/as) acusado(s/as) preenche(m) 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 14:55 

horas.Intime(m)-se o(s) acusado(s) para que compareçam à audiência 

acompanhado(s/as) de advogado advertindo-o(s/as) que, caso não 

possua(m) condições de contratar advogado, será nomeada um Defensor 

Público ou dativo para patrocinar a(s) sua(s) defesa(s).Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 662413 Nr: 10945-75.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DE LIMA DOS SANTOS, JHONATAS 

JONAS FREITAS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402-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.

O Ministério Público ofereceu denúncia e a defesa do acusado Alex 

apresentou documentos acerca de acidente automobilístico que o mesmo 

sofreu na madrugada posterior ao dia dos fatos.

Assim, antes de decidir sobre o recebimento da exordial acusatória, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestar sobre o documento 

juntado pela defesa de Alex, bem como sobre o relatório de investigação 

nº 175/2017 (fls. 75 e ss).

Após, tornem os autos conclusos para análise sobre o recebimento da 

denúncia.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 615018 Nr: 5672-57.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDALVO SANTOS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...) Com efeito, considerando que desde o recebimento da denúncia até a 

presente data decorreram 03 anos, 11 meses e 20 dias, mas que até esta 

data a instrução não terá se findado, notadamente devido à ausência de 

pauta na agenda deste magistrado, o que conduzirá à inegável prescrição 

da pretensão punitiva, por medida de economia, desde já a reconheço. 

Assim, com fundamento no art. 107, IV, c/c 109, V, ambos do Código 

Penal, declaro extinta a punibilidade do réu LINDALVO SANTOS DA 

ROCHA. Cumpra-se, publique-se e intime-se, expedindo o necessário. 

Recolha(m)-se o(s) mandado(s) de prisão eventualmente expedido(s) nos 

autos e arquivem-se com as baixas e anotações pertinentes. Após o 

trânsito em julgado, com fundamento nos arts. 336 e 347 do Código de 

Processo Penal, após a dedução das custas e despesas processuais, 

desde já autorizo o levantamento do valor remanescente recolhido a título 

de fiança, conforme documento de fls. 24 e 33. Para efetivação da ordem, 

determino a expedição dos alvarás correspondentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 666358 Nr: 14490-56.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDEMAR BARBOSA ALVES - 

OAB:24628/0

 (...) DA REJEIÇÃO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA Outrossim, diante do que 

consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de quaisquer das 

hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual deixo de 

absolver sumariamente o acusado. Assim, com fundamento no artigo 399 

do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de julho 

de 2018, às 15:45 horas. Intime-se o acusado, sua defesa, o Ministério 

Público, as vítimas 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. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 332008 Nr: 2819-80.2010.811.0064

 AÇÃO: Seqüestro->Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIR TOLOTTI, FELIPE JUNIO MENEZES E 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:6534, ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - OAB:12452 MT, 

FRANCIELY ALVES FRANCO - OAB:19.891, MARCIO ANTONIO GARCIA 

- OAB:12104/MT, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - OAB:8956

 Vistos em correição.

 Ante a juntada da petição de fl. 178, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para que se manifeste.

Após a juntada da cota ministerial, venham-me os autos conclusos para 
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ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 657319 Nr: 6639-63.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATTAN FERNANDO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, em correição.

Defiro conforme requerido em cota ministerial de fl. 109 e designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de julho de 2018, às 

13:15 horas.

Intime-se o acusado, sua defesa e o Ministério Público, e a vítima para que 

compareçam à audiência.

Informo que a vítima deverá ser intimada no endereço: Rua Ana Matos, nº 

09, bairro: Jardim Primavera II, Rondonópolis/MT, telefone (66) 

9.9605-3839.

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.: 664519 Nr: 12923-87.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAM MATEUS CAVALCANTE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos em correição.

Recebo o recurso de apelação interposto pelo acusado SAM MATEUS 

CAVALCANTE COSTA à fl. 88 já com suas razões recursais de fls. 90/94.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 95/100), 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.: 644269 Nr: 5365-98.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/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 28.11.2016 (fls. 41/42), o acusado 

constituiu advogado nos autos.

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 16h05min.

Intime-se o acusado para que compareça à audiência acompanhada de 

advogado advertindo-o que, caso não possua condições de contratar 

advogado, será nomeada um Defensor Público ou dativo para patrocinar a 

sua defesa.

Por oportuno, consigno que o acusado deverá ser intimado no endereço 

constante da procuração juntada aos autos.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 657950 Nr: 7176-59.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA POLIANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da inquirição do informante Deivid Alessandro de 

Oliveira, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais.

Diante da inquirição das testemunhas e interrogada a ré neste ato, declaro 

encerrada a instrução processual e determino seja concedido vista dos 

autos ao Ministério Público e à defesa para que apresentem seus 

memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 601271 Nr: 5707-85.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO RODRIGUES OLAZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Da análise do processo, verifico que o réu foi intimado (fl. 143) e não 

compareceu a presente audiência e nem mesmo justificou a sua ausência, 

motivo pelo qual decreto a sua revelia nos termos do artigo 367 do CPP.

Solicite-se informação acerca do cumprimento da carta precatória de fl. 

51, expedida ao juízo da comarca de Jataí/GO, com a finalidade de 

proceder a inquirição das testemunhas Daiele e Daiane.

 Após a juntada da missiva devidamente cumprida e, por se tratar de réu 

revel, declaro encerrada a instrução processual e determino seja 

concedido vista dos autos ao Ministério Público e à defesa para que 

apresentem seus memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 667612 Nr: 603-68.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DE BARROS ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 16.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

Lucas de Barros Antônio como incurso nas penas do art. 14, caput, da Lei 

10.826/03.IV.1 – DOSIMETRIA DA PENA 17.Em observância ao disposto no 

art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico 

de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes 

termos.18.Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal: a)Culpabilidade: deixo de valorar negativamente neste ponto porque 

as circunstâncias consumadoras do delito são normais à 

espécie.b)Antecedentes: considerando que a condenação penal existente 

em desfavor do acusado será utilizada para fins de (...)

 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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE JESUS MOREIRA, IGOR DOS 
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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

 Intimação DR. VANDERLEI SILVÉRIO PEREIRA OAB 11.230-B para no 

prazo legal apresentar resposta à acusação de Paulo Sergio dos Santos 

Junior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 657174 Nr: 6509-73.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRANDON PORTUGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 30.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

Brandon Português de Souza como incurso nas sanções previstas no art. 

155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/90, na 

forma do art. 69, do CP.IV – DOSIMETRIA DA PENA 31.Em observância ao 

disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o 

critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos 

seguintes termos.32.Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal: a)Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como 

circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao 

conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 633068 Nr: 4724-47.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DA CONCEIÇÃO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:18.808

 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 24.02.2016 (fls. 54/55), e resposta à 

acusação apresentada às fls. 68/69.

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 14 de agosto de 2018, às 16h40min.

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.: 616724 Nr: 7430-71.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSON DA COSTA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...) Com efeito, considerando que desde o recebimento da denúncia até a 

presente data decorreram 03 anos, 11 meses e 18 dias, mas que até esta 

data a instrução não terá se findado, notadamente devido à ausência de 

pauta na agenda deste magistrado, o que conduzirá à inegável prescrição 

da pretensão punitiva, por medida de economia, desde já a reconheço. 

Assim, com fundamento no art. 107, IV, c/c 109, V, ambos do Código 

Penal, declaro extinta a punibilidade do réu JADSON DA COSTA DIAS. 

Cumpra-se, publique-se e intime-se, expedindo o necessário. Recolha(m)

-se o(s) mandado(s) de prisão eventualmente expedido(s) nos autos e 

arquivem-se com as baixas e anotações pertinentes. Após o trânsito em 

julgado, com fundamento nos arts. 336 e 347 do Código de Processo 

Penal, após a dedução das custas e despesas processuais, desde já 

autorizo o levantamento do valor remanescente recolhido a título de fiança, 

conforme documento de fls. 18 e 23. Para efetivação da ordem, determino 

a expedição dos alvarás correspondentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 320861 Nr: 5615-15.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO VALENTIN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...) Assim, verifico que entre o recebimento da denúncia 16.02.2009 até a 

presente data decorreram 08 anos, 07 meses e 07 dias. Portanto, 

conclui-se que houve a perda da pretensão punitiva estatal, eis que 

decorrido o lapso temporal descrito no artigo supramencionado. Diante 

disso, com fundamento nos artigos 107, IV e 109, IV, ambos do Código 

Penal, declaro extinta a punibilidade do réu APARECIDO VALENTIN DA 

SILVA. Cumpra-se, publique-se e intime-se, expedindo o necessário. 

Recolha(m)-se o(s) mandado(s) de prisão eventualmente expedido(s) nos 

autos e arquivem-se com as baixas e anotações pertinentes. Após o 

trânsito em julgado, com fundamento nos arts. 336 e 347 do Código de 

Processo Penal, após a dedução das custas e despesas processuais, 

desde já autorizo o levantamento do valor remanescente recolhido a título 

de fiança, conforme documento de fls. 26/27. Para efetivação da ordem, 

determino a expedição dos alvarás correspondentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 661933 Nr: 10520-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Vistos, etc.

Em melhor analise da presente missiva, verifico que se trata de crime 

capitulado no artigo 121 do Código Penal, cuja competência é da 1ª vara 

criminal desta comarca, nos termos da resolução n° 12/2017/TP do TJMT, 

motivo pelo qual suspendo a realização da presente audiência, declino de 

competência para a realização do ato e, por consequência, determino a 

remessa dos autos àquele juízo.

Por fim, oficie-se o juízo deprecante acerca dos dados da presente 

missiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 661933 Nr: 10520-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Vistos, etc.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência de interrogatório 

do réu MACKSUEL FERREIRA DOS SANTOS para o dia 24 de abril de 

2018, às 14:15 horas.

Intime-se o réu.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 
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como a data da designação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 667449 Nr: 469-41.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DA SILVA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT, Caio Fellipe Batista Vilamaior - OAB:20699/O MT

 Isto posto, com arrimo nos mesmos fundamentos acima expostos, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia 

de fls. 06/07, para CONDENAR o réu Edson da Silva Araújo, brasileiro, 

casado, nascido em 05/08/1981, natural de Rondonópolis/MT, portador do 

RG 17445132 SSP/MT e CPF 014.881.691-60, filho de José João de Araújo 

e de Maria Ferreira da Silva Araújo, residente na Rua Jussara, nº 992, 

Bairro Jardim Iguaçu, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como 

incurso na prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, 

ambos do Código Penal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673745 Nr: 5815-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO CHAVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Marcia Galvão 

Iitacaramby - OAB:OAB/MT 16.989/O

 (...) Nesse sentido, é a jurisprudência:HABEAS CORPUS. ROUBO 

SIMPLES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. 

RECONHECIMENTO SEGURO PELA VÍTIMA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 

FUMUS COMISSI DELICITI. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE 

DESEMPREGADO E SEM PROFISSÃO. BAIXA ESCOLARIDADE. PERICULUM 

LIBERTATIS. DENEGAÇÃO.Denota-se o fumus comissi delicti no 

recebimento da denúncia contra o paciente pela prática do crime de roubo 

simples. Reforça essa percepção a anterior prisão dele em flagrante pelo 

fato e o reconhecimento seguro feito pela vítima. O periculum libertatis se 

percebe no risco de que o paciente, caso se livre solto, volte a delinquir. 

Ele responde a outros dois processos-crime, um deles com sentença 

condenatória recorrível por delito da mesma espécie. Além disso, é jovem 

sem profissão e trabalho, que possui baixa escolarização. Estas 

circunstâncias pessoais evidenciam que a colocação dele em liberdade 

favorecerá a reiteração criminosa. A necessidade e adequação da prisão 

preventiva para garantia da ordem pública afastam a possibilidade de 

aplicação de medida cautelar menos rigorosa. Habeas corpus denegado. 

(Acórdão n. 623195, 20120020202552HBC, Relator SOUZA E AVILA, 2ª 

Turma Criminal, julgado em 27/09/2012, DJ 02/10/2012 p. 292).Pois bem, 

com essas considerações, acrescentando as razões expostas no 

parecer ministerial retro e, ainda, verificando que não houve alteração 

fática ou jurídica que permita a revogação da cautelar decretada 

anteriormente, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA DO DENUNCIADO JOÃO PAULO CHAVES PEREIRA.Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668910 Nr: 1639-48.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SOUSA XAVIER JUNIOR, RENER DA 

SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON NEVES DOS 

SANTOS - OAB:MT-15.257, FERNANDO FERREIRA DE LIMA - 

OAB:24279/O, GILBERTO ALMEIDA - OAB:

 (...) Ademais, o fato do Ministério Público requerer a absolvição do 

acusado Adilson em relação ao crime tipificado no artigo 213, caput, do 

Código Penal, por si só não enseja e tão pouco autoriza a concessão de 

liberdade ao denunciado, pois como bem asseverado pelo Parquet, além 

da gravidade do crime perpetrado pelo réu, o mesmo atingiu o patrimônio 

de 03 (três) vítimas distintas e teve o concurso de pessoas com emprego 

de arma de fogo, ou seja, situações que ensejam a manutenção da 

segregação do acusado.Pois bem, com essas considerações, 

acrescentando as razões expostas no parecer ministerial às fl. 235/237 e, 

ainda, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pelo 

denunciado ADILSON SOUZA XAVIER JÚNIOR. Por fim, considerando que 

os advogados constituídos pelos acusados Adilson e Rener foram 

devidamente intimados para apresentarem suas razões finais, conforme 

decisão proferida em audiência de instrução e julgamento à fl. 218; 

aguarde-se a juntada das mesmas aos autos e, após, voltem-me os autos 

conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 658829 Nr: 7904-03.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON BITTENCOURT JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 7904-03.2017.811.0064 – Cód. 658829

Vistos.

O Ministério Público às fls. 338/340, informa que desiste da oitiva da vítima 

Rafael Soares Albaneze em razão da mesma atualmente residir no Canadá 

e não possuir interesse de regressar ao Brasil e, requer a substituição da 

vítima retromencionada pela corré ADINA LARISSA AUGUSTA DE 

MENEZES.

Por outro lado, observo que a Defensoria Pública à fl. 270, também arrolou 

Rafael como testemunha de defesa e a fim de evitar-se qualquer alegação 

de nulidade futuramente, intime-se a defesa para manifestar se concorda 

a desistência da citada testemunha e substituição da mesma como 

pretende o Parquet.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672112 Nr: 4387-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID WILIAN DELGADO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:18.808, PATRÍCIA RODRIGUES SOARES - OAB:OAB/MT 23.146/O

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DOUTORA CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:18.808, PATRICIA RODRIGUES SOARES, OAB/GO 23146, para 

apresentar os Memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 628431 Nr: 1122-48.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON DE OLIVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699-MT

 Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu Maicon de Oliveira Alves, 

brasileiro, casado, nascido em 07/04/1992, natural de Rondonópolis/MT, 

portador do RG 2058333-8 SSP/MT e CPF 046.085.901-38, filho de Manoel 
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Donizete Alves e de Nair Francisca de Oliveira Alves, residente na Rua 

São Sebastião, nº 477, Bairro Jardim HD, nesta cidade e Comarca de 

Rondonópolis/MT, como incurso na prática dos crimes descritos nos 

artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso 

formal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 610012 Nr: 253-56.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONE MARCIA MARTINS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Ex positis, DECLARO POR SENTENÇA, EXTINTA A PUNIBILIDADE da 

acusada RONE MARCIA MARTINS OLIVEIRA, qualificado nos autos, em 

virtude da ocorrência da prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 

107, inciso IV, 109 “caput”, inciso V e artigo 110, § 1º todos do Código 

Penal Brasileiro, e em consonância com o art. 61, do Código de Processo 

Penal. Transitada em julgado a presente sentença de extinção da 

punibilidade, arquivem-se os autos com as devidas baixas na distribuição 

e no relatório. Recolham-se eventuais mandados prisionais em aberto. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Saem os presentes 

intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 637875 Nr: 8666-87.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VALTER FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Kelson Ricardo 

Telles Passinato, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, e vitima, bem como o do 

interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução processual e 

determino vista dos autos a defensoria pública pelo prazo igual e 

sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresente seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 639648 Nr: 1249-49.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON IGOR DA SILVA POSSINDONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado MAICON IGOR DA SILVA 

POSSINDONIO para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo 

de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no 

prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado 

defensor para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

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.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 620902 Nr: 4041-44.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ASTERIO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956

 Autos nº 4041-44.2014.811.0064 – Cód. 620902

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de fl. 85, assim, intime-se o denunciado 

DANIEL ASTÉRIO JÚNIOR para que justifique o descumprimento das 

condições assumidas na audiência conforme fls. 45/48, sob pena de 

revogação do benefício e posterior prosseguimento da ação penal que lhe 

é movida.

Por fim, certifique-se acerca do andamento e eventual julgamento do 

recurso em sentido estrito descrito na certidão de fl. 75.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 661791 Nr: 10396-65.2017.811.0064

 AÇÃO: Recurso em Sentido Estrito->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ASTERIO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956

 Intimação do advogado do requerido, Dr. Alexandre Julio Junior - OAB/MT 

nº 10.956, que os autos de Recurso de Apelação, originário da Ação 

Penal de Cód. 620902, encontram-se disponíveis em cartório, pelo prazo 

legal, para apresentação das Contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670797 Nr: 3223-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...) Fundamento e decido. Analisando detidamente os autos, no que tange 

a resposta à acusação apresentada pelo acusado JÚLIO CÉSAR DO 

NASCIMENTO, em relação a preliminar suscitada de que o fato investigado 

é materialmente atípico, entendo que tal pleito não merece acolhimento, 

pois na espécie para se ilidir a violência real na conduta delituosa, faz-se 

necessário o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, uma 

vez que nem sempre nos delitos de natureza sexual deixam vestígios e, 

via de regra a palavra da vítima neste contexto assume fundamento 

importância, neste sentido o entendimento da Corte Superior, 

vejamos:"cuidando-se de acusação da prática de delitos contra a 

liberdade sexual que não deixam vestígios, os quais, na maioria dos 

episódios, são cometidos à clandestinidade, o conjunto probatório se 

resume ao confronto da versão dos fatos dada pelo acusado e pela 

vítima, sendo certo que a jurisprudência atribui maior relevância à palavra 

desta última, quando exarada de forma coerente e desprovida de 

contradições" (HC 215.444/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5T., DJe 

21.11.2013).Assim, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, 

a demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do 

CPP, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado pela defesa da ré às 

fls. 97/100.Outrossim, na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13.07.2018, às 

16h00min. No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de 

declarações das vítimas, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, interrogando-se, em seguida, os 

acusados. Convém registrar, as provas serão produzidas numa só 
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audiência, podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as partes e testemunhas 

arroladas, salientando que, em sendo necessário, expeça-se a devida 

carta precatória. Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670797 Nr: 3223-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 3223-53.2018.811.0064 – Cód. 670797

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado JULIO 

CESAR DO NASCIMENTO como incurso no artigo nela mencionado, vez 

que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em arremate, defiro os pedidos contidos nos itens “a, b e c” da cota 

ministerial retro.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 634060 Nr: 5479-71.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONI TEIXEIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA - OAB:OAB/MT 15193

 "(...) Dispositivo.I – INDEFIRO os pedidos de livramento condicional, indulto 

e progressão de regime apresentados pelo recuperando.II – Elabore-se 

novo cálculo de pena, abrindo-se vista para as devidas manifestações, 

voltando-me conclusos para homologação, observando-se a data de sua 

última prisão, conforme certidão de fls. 89v. III – Intimem-se a defesa e 

dê-se ciência ao Ministério Público."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 298035 Nr: 1444-20.2005.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, Tales Passos de Almeida - OAB:15.217-MT

 Certifico que a realização da audiência designada para esta data ficou 

prejudicada em virtude do MM. Juiz de Direito Wladymir Perri estar 

cumulando a quarta e quinta Varas Criminais. Certifico ainda que, por 

determinação verbal do MM. Juiz de Direito Wladymir Perri, REDESIGNO a 

presente audiência para o dia 28/08/2018, às 14h00min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 656916 Nr: 6281-98.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBSON BIASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Certifico que a realização da audiência designada para esta data ficou 

prejudicada em virtude do MM. Juiz de Direito Wladymir Perri estar 

cumulando a quarta e quinta Varas Criminais. Certifico ainda que, por 

determinação verbal do MM. Juiz de Direito Wladymir Perri, REDESIGNO a 

presente audiência para o dia 23/08/2018, às 14h00min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 620878 Nr: 4017-16.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR REIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO TAMBARA - 

OAB:16.875, MILTON DO PRADO GUNTHEN - OAB:3976, WELLINGTON 

RIBEIRO - OAB:11991

 Proceder a intimação do Dr. Gastão Batista Tambara OAB Nº 12.526-A, 

Acerca do calculo de pena.

Execução Número: 4017-16.2014.811.0064

Nome Reeducando: Gilmar Reis da Silva

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 5a 6m 0d 19/05/2008 19/05/2008 1/2 - Comum Reincidente 2/5 - Hediondo 

Primário

 3a 6m 0d 19/05/2008 19/05/2008 2/3 - Hediondo 1/6 - Comum

 15a 2m 0d 04/04/2013 07/09/2013 1/1 - Hediondo Reincidente 3/5 - 

Hediondo Reincidente

Quantidade total de Dias Multa: 0

Dias Remidos

Remições

Observações

28 FLS. 32, 321

31 fl. 373

Data de Prisão Definitiva: 19/05/2008

Total da Pena: 24a 2m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 07/09/2013

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 12/04/2023

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

07/09/2013 + 9a 9m 4d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 59 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção + Detração

(07/09/2013 - 19/05/2008) -0a 0m 0d+0a 0m 0d

(5a 3m 19d) - 0a 0m 0d+0a 0m 0d= 5a 3m 19d

Data base para Livramento Condicional 07/09/2013

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 08/10/2033

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

07/09/2013 + 20a 3m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 59- 1

Pena Restante a partir da data Atual 13a 11m 26d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

19/05/2008 + 24a 2m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 59- 1

Pena Cumprida até data Atual 10a 0m 4d

Data do Término da Pena: 20/05/2032

Demais Observações

____________________________________________

ADÃO BENTO DE FREITAS - Matrícula: 4713 Estado de Mato Grosso

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 319043 Nr: 3845-84.2008.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANE MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da 

Lei 7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 15/05/2018

Dados Gerais

Execução Número: 3845-84.2008.811.0064

Nome Reeducando: Mariane Mendes de Souza

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 5a 10m 0d 01/08/2007 01/08/2007 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

 6a 2m 0d 12/06/2015 12/06/2015 1/1 - Hediondo Reincidente 3/5 - 

Hediondo Reincidente

Quantidade total de Dias Multa: 1202

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

30/05/2010 12/06/2015 1813 dias fl. 08 e 124

Total de dias interrompidos: 1813

Dias Remidos

Remições

Observações

85 fl. 67

89 Fl. 242

11 fl.249

36 fl. 259

Data de Prisão Definitiva: 01/08/2007

Total da Pena: 12a 0m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 12/06/2015

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 16/11/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

12/06/2015 + 4a 9m 20d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 136 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(12/06/2015 - 01/08/2007) - 5a 0m 13d

(7a 10m 11d) - 5a 0m 13d = 2a 9m 28d

Data base para Livramento Condicional 12/06/2015

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 05/12/2029

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

12/06/2015 + 10a 0m 20d + 5a 0m 13d - 0a 0m 0d - 221- 1

Pena Restante a partir da data Atual 5a 7m 20d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

01/08/2007 + 12a 0m 0d + 5a 0m 13d - 0a 0m 0d - 221- 1

Pena Cumprida até data Atual 5a 9m 1d

Data do Término da Pena: 05/01/2024

Demais Observações

____________________________________________

ADÃO BENTO DE FREITAS - Matrícula: 4713 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Data de emissão: 15/05/2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635373 Nr: 6577-91.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:

 Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da 

Lei 7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 14/05/2018

Dados Gerais

Execução Número: 6577-91.2015.811.0064

Nome Reeducando: Maria Aparecida de Jesus

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 7a 6m 0d 15/12/2008 31/08/2015 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

 3a 0m 0d 15/12/2008 31/08/2015 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 1450

Dias Remidos

Remições

Observações

91 Fl. 414

68 fl. 422

Data de Prisão Definitiva: 31/08/2015

Total da Pena: 10a 6m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 31/08/2015

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 21/09/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

31/08/2015 + 3a 6m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 159 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção + Detração

(31/08/2015 - 31/08/2015) -0a 0m 0d+0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d+0a 0m 0d= 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 31/08/2015

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 24/03/2021

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

31/08/2015 + 6a 0m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 159- 1

Pena Restante a partir da data Atual 7a 4m 6d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

31/08/2015 + 10a 6m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 159- 1

Pena Cumprida até data Atual 2a 8m 14d

Data do Término da Pena: 21/09/2025

Demais Observações

____________________________________________

ADÃO BENTO DE FREITAS - Matrícula: 4713 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Data de emissão: 14/05/2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 667433 Nr: 454-72.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BENITES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da 

Lei 7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 11/06/2018

Dados Gerais

Execução Número: 454-72.2018.811.0064

Nome Reeducando: Daniel Benites de Oliveira

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 6a 8m 0d 04/10/2017 04/10/2017 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 6a 4m 24d 28/09/2017 14/11/2017 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 100

Data de Prisão Definitiva: 04/10/2017

Total da Pena: 13a 0m 24d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 14/11/2017
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 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 09/01/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

14/11/2017 + 2a 1m 27d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(14/11/2017 - 04/10/2017) - 0a 0m 0d

(0a 1m 10d) - 0a 0m 0d = 0a 1m 10d

Data base para Livramento Condicional 04/10/2017

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 11/02/2022

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

04/10/2017 + 4a 4m 8d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 12a 4m 15d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

04/10/2017 + 13a 0m 24d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 0a 8m 7d

Data do Término da Pena: 27/10/2030

Demais Observações

____________________________________________

ADÃO BENTO DE FREITAS - Matrícula: 4713

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 672423 Nr: 4683-75.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR, 

ADRIAN CRISTIAN PEREIRA LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:18.808, CARLA ANDREIA BATISTA - OAB:OAB/MT 18808

 Intimação da advogada dos réus, Dra. CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB/MT 18808, para apresentar defesa previa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 626936 Nr: 8836-93.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLEX ANDRADE MARQUES, EDER RONDON 

DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, NYLVAN JOSÉ DA SILVA - OAB:17805-MT, 

TATHYANE GARCIA DA MATTA - OAB:18.862, Thelma Aparecida 

Garcia Guimaães - OAB: 3.402

 Intimação do Dr. Nylvan José da Silva, OAB/MT N.º 17.805, e da Dra. 

Thelma Aparecida G. Guimaraes - OAB/MT 3.402-B, da designação da 

audiencia para o dia 05/07/2018 as 16:30 horas.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 663241 Nr: 11711-31.2017.811.0064

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSE, TSE, ANA NICE DE SOUZA SIQUEIRA EUZÉBIO, 

ASE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO EUZÉBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - 

OAB:11.636-A-SC, Luana Pricila Bicudo Rinaldi - OAB:21.481-O, 

Melissa Arend das neves - OAB:17.804-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIRLENE LUIZA DOURADO 

GARCIA - OAB:OAB/MT 23.995/O

 Processo: nº 11711-31.2017.811.0064 – Código 663241

Vistos etc.

 Analisando os autos, observa-se que o pedido de renúncia da causídica 

Girlene Luiza Dourado Garcia - OAB/MT 23.995 não veio devidamente 

instruído com o documento que comprova que o cliente fora devidamente 

cientificado de tal ato.

Portanto, anoto que, para se renunciar um mandato deve o advogado (a) 

notificar extrajudicialmente seu cliente informando-lhe a renúncia, 

consoante dispõe o Artigo 112 do Código de Processo Civil, o que não 

ocorreu no presente caso.

 Diante disso, INDEFIRO o pedido de renúncia encartado em fl. 62.

 Feitas as considerações acima, determino que se proceda à intimação da 

advogada do requerido Damião Euzébio para que promova corretamente o 

ato.

 Após, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 18 de junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 663907 Nr: 12414-59.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Isabel Amorim Pereira 

Portela - OAB:OAB/MT 7.387-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, em consonância com parecer do Ministério Público JULGO 

EXTINTA a presente ação SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. E, por 

conseguinte, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do processo e o faço com 

fulcro nos Artigo 485, III, do Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários, face a justiça gratuita deferida à fl. 14.Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.Notifique-se o Ministério Público (Artigo 178, II, do 

Código de Processo Civil).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 18 de junho de 2018.Maria Mazarelo Farias 

Pinto Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638857 Nr: 621-60.2016.811.0064

 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: JDMSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE MORAES PORTELA - 

OAB:18698/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ISTO POSTO, considerando a inércia da parte requerente, que não 

promoveu os atos necessários para o prosseguimento do feito JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e determino o 

ARQUIVAMENTO dos autos e faço com fulcro no Artigo 485, inciso IV do 

Código de Processo Civil.Por fim, CONDENO o autor ao pagamento das 

custas processuais, por outro lado, deixo de condená-lo na verba 

honorária uma vez que a angularização processual não se aperfeiçoou. 

Dê-se ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, cumpridas 

as formalidades legais, arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 18 de junho de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670884 Nr: 3307-54.2018.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMCSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA ALMEIDA PEREIRA DE 

SENA - OAB:OAB/MT 12.067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ingrydys Hananda Mingoti - 

OAB:19871/O

 Portanto, não se vislumbrando, no caso concreto, nenhuma das hipóteses 

do Artigo 1023 do CPC, ou seja, erro, omissão, contradição ou 

obscuridade, de forma a autorizar o manejo do recurso, impõe-se a 

rejeição dos embargos de declaração opostos às 126/132.ISTO POSTO, 

conheço dos recursos em apreço, porém, nego-lhes provimento, 

mantendo a sentença objurgada tal qual foi lançada às 121/125.Às 

providências Cumpra-se. Rondonópolis, 18 de junho de 2018.Maria 

Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 631872 Nr: 3900-88.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 631872

Vistos etc.

Inicialmente, RECEBO o recurso de apelação de fls. 112, vez que 

devidamente certificada à tempestividade às fls. 113.

Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600 Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 19 de Junho 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638819 Nr: 593-92.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON BORGES SILVA DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macêdo Galvão - 

OAB:15668

 Código: 638819

¬

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 189, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 19 de Junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 674228 Nr: 6255-66.2018.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MASSIMINIANO FERNANDES 

BILIU - OAB:OAB/GO 45.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6255-66.2018.811.0064 (Código 674228)

Vistos etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por GLENIA 

FERNANDES BILIU, em face da decisão de fls. 56/58.

Assim, verifica-se que o recurso encontra-se encartado às fls. 65/71 

instruindo com documentos às fls. 72/233.

 Ademais, constata-se que o recurso é tempestivo, considerando o teor 

da certidão carreada à fl. 240.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, verifico que são tempestivos os embargos de declarações 

interpostos pelas partes, conforme certidão de fl. 240.

 Sem maiores delongas, anoto que, nos termos do Artigo 1023 do Código 

de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para 

sanar reais obscuridades ou contradição ou, ainda, para suprir omissão 

verificada no julgado acerca de tema sobre o qual o Juízo deveria ter-se 

manifestado.

Diante disso, analisando minunciosamente o caso em tela verifica-se que 

inexiste na decisão atacada pela parte autora qualquer vício, sendo que 

os embargantes pretendem diretamente a rediscussão da matéria e 

conseguinte modificação do entendimento exposto na decisão, o que não 

é possível de ocorrer pela via escolhida.

Nesse sentido a orientação jurisprudencial, “verbis”:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO NÃO VISUALIZADO – REANALISE 

DE MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. Os 

Embargos de Declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado 

por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar omissão, 

obscuridade ou contradição verificados no referido acórdão embargado. 

A rediscussão de matéria não encontra amparo pela utilização de 

Embargos de Declaração. (ED, 78128/2014, DES.GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/07/2014, Data 

da publicação no DJE 28/07/2014) grifos nosso”.

Insta consignar, ainda, que à prestação jurisdicional está limitada, no 

julgamento da lide, justamente pelos pedidos da parte, os quais devem ser 

interpretados restritivamente, nos termos do Artigo 492 do Código de 

Processo Civil, o que ocorreu no presente caso.

Nessa senda, há inconteste evidência de que os pedidos de caráter de 

urgência foram devidamente analisados, conforme teor da decisão de fls. 

56/58.

Além disso, como se sabe o princípio do livre convencimento motivado 

permite a essa Magistrada apreciar as provas e atribuir-lhes o valor que 

entender adequado, conforme disciplina o Artigo 371 do CPC.

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça orienta nesse sentido. Senão 

vejamos:

"Não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de 

acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre 

convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, 

jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender 

aplicável ao caso concreto. (AGA 433999/GO. Relator: Ministro JOSÉ 

DELGADO, publicado D.J.U. de 24/06/2002, pg. 0225)”.

No mais, o conjunto probatório existente nos autos foi valorado e a 

decisão está fundamentada, conforme estabelece o Artigo 93, IX da 

Constituição Federal.

Evidencia-se, nesse ponto, a rediscussão de matéria já examinada, o que 

não é permitido nos Embargos de Declaração.

Em casos semelhantes, o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

decidiu, “in verbis”:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OBSCURIDADE – 

INOCORRÊNCIA – MATÉRIA INTEGRALMENTE ANALISADA – 

REDISCUSSÃO – MEIO INADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. Para que 

seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão 

entre a matéria argüida e os requisitos ensejadores, conforme preconiza o 

artigo 535 do CPC. O julgador não está obrigado a se manifestar acerca de 

todos os dispositivos na forma pretendida pela parte. Os embargos de 

declaração interposto com fim específico de rediscutir a matéria, deve ser 

conhecido e desprovido.” (Embargos de Declaração nº 63409/2011 – 
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Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - 06.07.2011) grifos nosso” .

Portanto, não se vislumbrando, no caso concreto, nenhuma das hipóteses 

do Artigo 1023 do CPC, ou seja, erro, omissão, contradição ou 

obscuridade, de forma a autorizar o manejo do recurso, impõe-se a 

rejeição dos embargos de declaração opostos às fls. 65/71.

ISTO POSTO, conheço dos recursos em apreço, porém, nego-lhes 

provimento, mantendo a sentença objurgada tal qual foi lançada às 56/58.

Outrossim, no tocante ao requerimento de fls. 237/239, em Juízo de 

cognição sumária, ante a situação narrada na inicial e pelo documentos 

carreados ao feito não há como se constatar a presença de prova 

inequívoca do alegado.

Como se sabe, a antecipação da tutela nada mais é do que o adiantamento 

da decisão de mérito, somente admissível quando estiver em risco a 

eficácia do provimento judicial tardio, permitindo, em caráter liminar, a 

execução de alguma prestação que haveria, normalmente, de ser 

realizada depois de proferida a sentença.

Insta consignar, ainda, que a tutela provisória tem o objetivo de evitar que 

ocorra determinada situação ou fato que ponha em perigo iminente o 

direito à boa prestação jurisdicional, conforme preceitua os Artigos 300 e 

305 do Código de Processo Civil, “in verbis”:

“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.”

“Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar 

em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição 

sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo.”

No caso em análise, observo que a pretensão não encontra, nesse início 

de processo, a necessária verossimilhança do direito alegado e a 

segurança jurídica imprescindível para o deferimento da antecipação dos 

efeitos da tutela.

Isso porque, consta do processo que a pretensão da ofendida consiste na 

obtenção de ordem judicial para sua recondução e de seus dependentes 

ao respectivo domicílio/lar, bem como para que possa voltar administrar os 

bens supostamente do casal.

Todavia, no acervo probatório contido nos autos, não consta sequer 

documento do referido imóvel que a requerida alega ser proprietária 

juntamente com o requerido, nem tampouco, prova de que o mesmo seja 

de sua propriedade.

Ressalte-se, ademais, que os documentos juntados no processo pela 

requerente, são unilaterais e não têm a necessária segurança para a 

concessão da tutela antecipada.

Desse modo, ante a ausência dos requisitos autorizativos da concessão 

da medida liminar pleiteada, seu indeferimento é medida que se impõe.

Nesse mesmo sentido dispõe a jurisprudência, vejamos:

 “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO 

DE REINTEGRAÇÃO COM RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO 

DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E 

DEVOLUÇÃO DE SALDO DE BONIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR 

EM TUTELA ANTECIPADA NO JUÍZO DE 1º GRAU. AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO, FUMAÇA DO BOM DIREITO E DO 

PERIGO DA DEMORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Tutela antecipada é instituto de 

natureza excepcional, devendo ser deferida, em caráter liminar, quando 

presentes os requisitos do art. 273, caput, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil verossimilhança das alegações, fumaça do bom direito e 

perigo da demora, os quais restaram inexistentes no caso concreto, 

devido a necessidade de se instaurar o contraditório amplo na instância 

originária. TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 201430144183 PA 

(TJ-PA). TJ-PA. Data de publicação: 12/11/2014.” grifos nosso.

 Registro, que se reconhece, aqui, que o direito alegado pela autora não é 

plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais 

acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda. Constato, 

ainda, que se trata de questão reversível.

Consequentemente, em sede de cognição sumária e com essas 

considerações, INDEFIRO, por ora, a antecipação de tutela pleiteada, sem 

prejuízo de ulterior análise.

Às providências

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 19 de junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 616962 Nr: 7676-67.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO CRISTALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472

 Código: 616962

¬

 Vistos etc.

Ante o teor das certidões de fls. 186/189, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 19 de Junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 617994 Nr: 1086-40.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 617994

Vistos etc.

Inicialmente, RECEBO o recurso de apelação de fls. 150, vez que 

devidamente certificada à tempestividade às fls. 151.

Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600 Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 19 de Junho 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 615099 Nr: 5754-88.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 Vistos etc.

Oficie-se à Comarca de Alto Garças/MT, solicitando informações acerca 

do cumprimento da Carta Precatória expedida objetivando a inquirição das 

testemunhas Yasmara Neves Paranhos da Silva e Maria das Neves 

Januario dos Santos.

Ademais, ante a informação do termo de audiência encartado à fl. 90, 

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 vítima.

Outrossim, redesigno a presente solenidade para o dia 02/10/2018 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
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666425 Nr: 14542-52.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Código: 666425

Vistos etc.

Inicialmente, tendo em vista que o causídico Getúlio Baldoino da Silva Terra 

Júnior, inscrito na OAB sob o nº 15.193, apesar de devidamente intimado 

(fls.135 e fls. 139/140), não regularizou a representação processual, 

determino que oficie-se à OAB - Mato Grosso - 1ª Subseção de 

Rondonópolis, para que adotem as providências que entenderem 

necessárias.

Ademais, consigno que já foi apresentada a resposta à acusação (fls. 

108/109), inclusive, já foi designada audiência de instrução e julgamento 

para o dia 05/12/2018, às 15h, consoante se verifica de fls. 116.

Ciencia à Defensoria Pública, ante o teor da manifestação do acusado às 

fls. 131.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 19 de Junho de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639422 Nr: 1069-33.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR SCHMIDT JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICK ANDREI VIEIRA - 

OAB:21426/O

 Código: 639422

Vistos etc.

Inicialmente, RECEBO o recurso de apelação e as inclusas razões de fls. 

90/95, vez que devidamente certificada à tempestividade às fls. 97.

Assim, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no prazo 

legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 19 de Junho 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 631255 Nr: 3381-16.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MACEDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Código: 631255

Vistos etc.

Inicialmente, RECEBO o recurso de apelação de fls. 129, vez que 

devidamente certificada à tempestividade às fls. 131.

Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600 Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 19 de Junho 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 618522 Nr: 1620-81.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:10508

 Vistos etc.

Primeiramente, defiro o pedido de juntada do respectivo instrumento de 

substabelecimento, conforme documento anexo.

Ademais, ante o não comparecimento da vítima, embora devidamente 

intimada (fl. 101) e a não intimação do acusado (fl. 101), redesigno a 

presente solenidade para o dia 19/07/2018 às 14h30min, saindo os 

presentes devidamente intimados.

 Expeça-se mandado de condução coercitiva para a vítima L. de L. B..

Intime-se o acusado no mesmo endereço fornecido no mandado de fl. 100.

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.: 666996 Nr: 22-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:MT-15.257, FERNANDO FERREIRA DA SILVA - OAB:14.924-MT

 Código: 666996

Vistos etc.

 Considerando o requerimento de fls. 120, intimem-se os causídicos 

Éverton Neves dos Santos, inscrito na OAB sob o nº 15.257 e Fernando 

Ferreira de Lima, inscrito na OAB sob o nº 24.279, via DJE, para que 

procedam com o disposto no Artigo 112 do Código de Processo Civil .

Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de Junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 661514 Nr: 10157-61.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI LEOPOLDINO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 661514

Vistos etc.

Inicialmente, RECEBO o recurso de apelação de fls. 110, vez que 

devidamente certificada à tempestividade às fls. 111.

Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600 Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 
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prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 19 de Junho 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 647282 Nr: 7886-16.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDSON DE JESUS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 647282

Vistos etc.

Inicialmente, RECEBO o recurso de apelação de fls. 127, vez que 

devidamente certificada à tempestividade às fls. 128.

Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600 Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 19 de Junho 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 644976 Nr: 5930-62.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFERSON BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO - OAB:16660

 Código: 644976

Vistos etc.

 Considerando o requerimento de fls. 118, intime-se o causídica Luamar 

Nascimento Canuto, inscrita na OAB sob o nº 16.660, via DJE, para que 

procedam com o disposto no Artigo 112 do Código de Processo Civil , sob 

pena de oficiar à OAB.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de Junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 671618 Nr: 3979-62.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVAN DE OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Inicialmente, HOMOLOGO as desistências das oitivas das testemunhas de 

defesa Audinei Santos dos Santos, Nilva de Oliveira Dias e Arlete 

Rodrigues Oliveira, ante o requerimento da defesa.

Ademais, solicite-se a devolução da Carta Precatória expedida à Comarca 

de Primavera do Leste/MT (fls. 70), independentemente do cumprimento.

 Por fim, converto o julgamento em diligência e, concedo o prazo de 05 

(cinco) dias para a Defesa, a seu pedido, por intermédio do Ilustre 

Defensor Público, Dr. Fábio Barbosa, para que sejam anexados 

documentos em favor do acusado.

 Este Juízo ainda reserva, no sentido de reinquirir a vítima, posteriormente 

à eventual juntada desses documentos pleiteados pela defesa, cuja a data 

será designada posteriormente, consoante parecer favorável em 

audiência, do Ilustre Promotor de Justiça, Augusto Cesar Fuzaro, tudo 

buscando a verdade real, no livro exame da prova.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

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.: 896369 Nr: 4075-66.2018.811.0003

 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): EMERSON ALGÉRIO DE TOLEDO, JONATAS 

DA FONSECA VIANA - ME, SILVIO JOSE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:OAB/MT9866

 Quanto ao pedido de restituição de veículo apreendido formulado pelo 

indiciado EMERSON ALGÉRIO DE TOLEDO, às fls. 41/44, intime o 

requerente acerca do parecer Ministerial emitido à fl. 52.Encaminhe-se 

cópia desta decisão à SEMA para conhecimento. Ciência ao Ministério 

Público. Intime-se e cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 882755 Nr: 11211-51.2017.811.0003

 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): IVAN MOREIRA DA SILVA, M. A. A. DA COSTA 

FERRAGENS - EPP, BRASIL DE RONDONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

VIDROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:OAB/MT9866

 Em decorrência do cumprimento da condição imposta à indiciada BRASIL 

DE RONDÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA, e do contido no 

parecer Ministerial à fl. 97, HOMOLOGO por sentença, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos o acordo de composição civil e transação 

penal celebrado nos autos, e, via de conseqüência, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de BRASIL DE RONDÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VIDROS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 

nº 03.727.410/0001-27. Certificado o trânsito em julgado, proceda as 

baixas e anotações de estilo em relação à indiciada Brasil de Rondônia, 

permanecendo o registro em livro próprio, apenas para os fins cominados 

no art. 76, § 4º, da Lei nº 9.099/95.Acolho o parecer Ministerial à fl. 97, 

item "1", e determino a exclusão de IVAN MOREIRA DA SILVA do polo 

passivo deste feito, vez que na condição de motorista não há provas de 

que tenha agido com dolo, elemento subjetivo necessário para 

configuração do ilícito penal. Oficie ao Juízo deprecado solicitando a 

devolução das cartas precatórias expedidas às fls. 52, 81 e 83, 

independente de cumprimento. Tendo em vista que a indiciada Brasil de 

Rondônia Indústria e Comércio de Vidros Ltda efetivou integralmente o 

pagamento da reparação civil do dano ambiental, oficie ao Juízo da 

Comarca de Buritis/RO retificando o teor da carta precatória expedida à fl. 

49, a fim de que seja ofertada à indiciada M A A DA COSTA FERRAGENS 

a proposta de transação penal, na forma requerida pelo Parquet à fl. 97, 

item "4". Traslade cópia desta decisão para os autos em apenso Código 

882274.Encaminhe-se ainda, cópia desta decisão à SEMA para 

conhecimento.Cumpra, expedindo o necessário. P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig
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 Cod. Proc.: 896299 Nr: 4056-60.2018.811.0003

 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): COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS RIO 

JAMARI LTDA, ELOISA CRISTINA NICOLAU DA SILVA - EIRELI, NORMADE 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, RONALDO MARCO DE 

PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT

 ISTO POSTO, DEFIRO o pedido para LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA 

CRIMINAL, o bem apreendido consistente no conjunto veicular TRA/C. 

TRATOR, MARCA/MODELO VOLVO/FH 500 6X2T, COR VERMELHA, 

ANO/MODELO 2017/2017, RENAVAM 01116319192, PLACA PZK-8835 E 

CAR/S REBOQUE/C. ABERTA, MARCA/MODELO SR/RANDON SR CA, COR 

PRETA, ANO/MODELO 2017/2017, RENAVAM 01115515923, PLACA 

PZJ-6403, em favor da proprietária ELOISA CRISTINA NICOLAU DA SILVA 

- EIRELI, ou pessoa por ela autorizada na forma da lei.Ciência ao Ministério 

Público.Encaminhe cópia desta decisão à SEMA para 

conhecimento.Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 896844 Nr: 4283-50.2018.811.0003

 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): SELSO ARANTES DE SOUZA, ALBANO 

CAVASSANA - ME, CURITIBA TRANSPORTES LTDA - ME, FABRICA DE 

MOVEIS E BENEFICIAMENTO VILA SAMUEL EIRELI, TOLEDO INDUSTRIA 

COMERCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866/MT

 ISTO POSTO, DEFIRO o pedido para LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA 

CRIMINAL, o bem apreendido consistente no conjunto veicular TRA/C. 

TRATOR/NÃO APLIC, MARCA/MODELO VOLVO/FH 460 6X4T, 

ANO/MODELO 2014/2014, CHASSI Nº 9BVAG20D9EE822630, PLACA 

FVH-9670, CAR/S. REBOQUE/CAR ABERTA, MARCA/MODELO 

SR/GUERRA AG GR, ANO/MODELO 2014/2014, CHASSI Nº 

9AA07102GEC131794, PLACA FUG-1980 E CAR/S. REBOQUE/CAR 

ABERTA, MARCA/MODELO SR/GUERRA AG GR, ANO/MODELO 

2014/2014, CHASSI Nº 9AA07072GEC131795, PLACA FVC-3630, em 

favor da proprietária ALBANO CAVASSANA-ME, ou pessoa por ela 

autorizada na forma da lei.Ciência ao Ministério Público.Encaminhe cópia 

desta decisão à SEMA para conhecimento.Intime-se. Cumpra, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 896725 Nr: 4215-03.2018.811.0003

 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): VALDECIR DE OLIVEIRA, DESTAQUE 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, F R TRANSPORTES E 

TERRAPLANAGEM EIRELI, G R DE SOUZA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866

 ISTO POSTO, DEFIRO o pedido para LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA 

CRIMINAL, o bem apreendido consistente no conjunto veicular TRA/C. 

TRATOR/CAB. EST, MARCA/MODELO SCANIA/R 440 A6X4, ANO/MODELO 

2013/2014, RENAVAM 656370343, PLACA NDT-3987, CRG/S. 

REBOQUE/C. ABERTA, MARCA/MODELO SR/NOMA SRAT3E SRCAT, 

ANO/MODELO 2014/2014, RENAVAM 1012581931, PLACA NCQ-7736 E 

CRG/S. REBOQUE/C. ABERTA, MARCA/MODELO SR/NOMA SRAD3E 

SRCAD, ANO/MODELO 2014/2014, RENAVAM Nº 1012581346, PLACA 

NCQ-7806, em favor da proprietária F. R. TRANSPORTES E 

TERRAPLANAGEM EIRELI, ou pessoa por ela autorizada na forma da 

lei.Ciência ao Ministério Público.Encaminhe cópia desta decisão à SEMA 

para conhecimento.Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 885953 Nr: 50-10.2018.811.0003

 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): SILFARLES RODRIGUES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866/MT

 Diante do exposto, observo em consonância com o parecer Ministerial, e 

INDEFIRO o pedido de restituição de madeira formulado às fls. 58/61. 

DECLARO o PERDIMENTO do PRODUTO FLORESTAL objeto destes autos, 

consistente em 26,1530m3, de alisar e portal , da essência 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 à 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. Com a juntada 

do auto de avaliação da madeira, depreque-se a realização da audiência 

preliminar para composição civil dos danos ambientais e transação penal, 

na forma proposta pelo Ministério Público à fl. 53.Encaminhe-se cópia 

desta decisão à SEMA para conhecimento.Notifique o Comando da Polícia 

Militar Ambiental de Rondonópolis acerca do parecer do Ministério Público 

à fl. 93, item "2". Ciência ao Ministério Público. Intime-se, cumpra expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 754122 Nr: 9858-78.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. N. COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA EPP, 

SERRARIA SÃO SEBASTIÃO DE CARDOSO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA BOCATTO 

CAIVANO - OAB:308.263-SP, SONIA APARECIDA SALVADOR - 

OAB:5621/RO, VICTOR GUILHERME MOYA - OAB:20235/O

 Intimação da Advogada da Ré V. N. Comércio de Madeiras Ltda Epp, Dra 

Sonia Aparecida Salvador OAB/MT 5621, para que informe se aceita ou 

não a proposta ofertada pelo Parquet (fls, 212-v), a seguir transcrita: " 

Tendo em vista a composição do dano ambiental, proponho a título de 

Transação Penal o pagamento de pena pecuniária no valor de R$ 2.000 ( 

dois mil reias) a ser depositada em parcela única(..) ". Os valores deverão 

ser depoistados vinculado aos autos, por meio de guia retirada do site 

www.tjmt.jus.br - sistema SISCONDJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 882755 Nr: 11211-51.2017.811.0003

 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): IVAN MOREIRA DA SILVA, M. A. A. DA COSTA 

FERRAGENS - EPP, BRASIL DE RONDONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

VIDROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:OAB/MT9866

 Diante do exposto, DECLARO nesta ESFERA CRIMINAL o PERDIMENTO do 

PRODUTO FLORESTAL apreendido nestes autos, consistente em 

29,3833m3, de madeira serrada, das essências Hymenolobium sp 

(Angelim pedra), Cordia goeldiana (freijó) e Cedrela sp (Cedro rosa), e 

determino a sua doação à DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL DE 

RONDONÓPOLIS/MT, na pessoa do Delegado Regional de Polícia Civil para 

atender as demandas das unidades da Polícia Civil de Rondonópolis e 

Gerência de Medicina Legal de Rondonópolis, cuja madeira será utilizada 

para fabricação de armários, escaninhos, mesas e balcões, conforme 

requerimentos formulados nos autos de Incidentes (Pedido de Doação de 
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madeira) Códigos nºs 870622, 872817, 871968, 866288, 880293 e 

877889, que tramitam neste Juízo.A beneficiária da doação deverá prestar 

contas nos autos acerca da destinação do referido produto florestal no 

prazo de 60 (sessenta) dias, através de relatório fotográfico, 

comprovando que as madeiras doadas estão sendo usadas (fotos do 

carregamento das madeiras, transporte até o local do uso, 

descarregamento e uso das mesmas).A expedição do termo de doação 

fica condicionada a avaliação do produto florestal a ser realizada pela 

Oficial de Justiça deste Juízo, em conjunto com os Policiais Ambientais do 

Núcleo de Policiamento Ambiental deste Juvam, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Redesigne a audiência de conciliação para após a realização da 

avaliação da madeira, vez que a proposta de reparação civil do dano 

ambiental ofertada pelo Ministério Público é o pagamento do valor das 

próprias madeiras apreendidas, sendo imprescindível a juntada do 

respectivo auto de avaliação para realização do ato. Encaminhe-se cópia 

desta decisão a SEMA para conhecimento. Ciência ao Ministério Público. 

Intime os indiciados. Cumpra, expedindo o necessário.

Comarca de Sinop

Portaria

PORTARIA N. 174/2018-cnpar

 A Doutora Débora Roberta Pain Caldas, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Sinop, em substituição legal, Estado de Mato Grosso, e uso 

de suas atribuições,

 CONSIDERANDO os termos do Ofício n. 08/2018/GABVEIJ, de 19/6/2018, 

subscrito pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Infância e 

Juventude, da Comarca de Sinop - Dr. Jacob Sauer, que solicita a 

nomeação de Ozéias Correia de Brito para exercer o cargo em comissão 

de Assessor Técnico Jurídico;

RESOLVE:

NOMEAR OZÉIAS CORREA DE BRITO, matrícula n. 11345, portador do RG 

n. 14588064 SS P/MT e CPF n. 002.419.491-30 , para exercer, em 

comissão, o cargo de Assessor Técnico Jurídico do Gabinete da Vara 

Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, a partir da 

Assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser assinado e 

editado a partir da publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 19 de junho de 2018

DÉBORA ROBERTA PAIN CALDAS

Juíza de Direito e Diretora do Foro

em substituição legal

PORTARIA N. 173/2018-cnpar

A Doutora Débora Roberta Pain Caldas, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Sinop, em substituição legal, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições,

 CONSIDERANDO os termos do Ofício n. 08/2018/GABVEIJ, de 19/6/2018, 

subscrito pelo MM . Juiz de Direito da Vara Especializada da Infância e 

Juventude , da Comarca de Sinop - Dr. Jacob Sauer, que solicita a 

nomeação de Jéssica Priscila Vieira para exercer o cargo em comissão de 

Assessor de Gabinete II;

RESOLVE:

NOMEAR JÉSSICA PRISCILA VIEIRA, portadora do RG n. 21386188 

SSP/MT e CPF n. 033.127.831-60, para exercer, em comissão, o cargo de 

Assessor de Gabinete II da Vara Especializada da Infância e Juventude da 

comarca de Sinop , a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício, 

que deverá ser assinado e editado a partir da publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 19 de junho de 2018

DÉBORA ROBERTA PAIN CALDAS

Juíza de Direito e Diretora do Foro

em substituição legal

PORTARIA N. 172/2018-cnpar

A Doutora Débora Roberta Pain Caldas, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Sinop, em substituição legal, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições,

 CONSIDERANDO os termos do Requerimento datado de 18.6.2018, 

subscrito pelo MM. Juiz de Direito da Vara da 1ª Vara Cível, da Comarca 

de Sinop - Dr. Walter Tomaz da Costa, que requer a nomeação de 

Jaqueline Garlet Guedes para exercer o cargo em comissão de Assessor 

de Gabinete II.

 RESOLVE:

EXONERAR JAQUELINE GARLET GUEDES, portadora do RG n. 1205471-2 

e CPF n. 902.090.441-87, do cargo de Assessor Técnico Jurídico do 

Gabinete da Vara Especializada da Infância e Juventude desta comarca e,

 NOMEAR JAQUELINE GARLET GUEDES, portadora do RG n. 1205471-2 e 

CPF n. 902.090.441-87, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor 

de Gabinete II da 1ª Vara Cível desta comarca, a partir da Assinatura do 

Termo de Posse e Exercício, que deverá ser assinado e editado a partir da 

publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 19 de junho de 2018

DÉBORA ROBERTA PAIN CALDAS

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

 em substituição legal

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008852-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAROLDO DA COSTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO as partes/advogados, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005470-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CERETTA (AUTOR)

CLAUDIANA ODILA MICHELON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Certifico que a contestação ID n. 

10942138 é tempestiva, assim intime-se a parte autora para, no prazo 

legal, querendo, apresente impugnação. SINOP, 20 de junho de 2018 LIVIA 

FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005718-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA QUEIROZ EMMERT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRV CONSTRUTORA TERRA MUNDI SANTOS DUMONT SPE SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO MACHADO GARIBALDI OAB - GO23178 (ADVOGADO)

DAVID DUTRA FILHO OAB - GO22752 (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 455 de 607



 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO as partes/advogados, para no prazo de 15(quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002864-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI FLORENTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002864-39.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VALDECI 

FLORENTINO DE OLIVEIRA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A., 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Em virtude da greve dos caminhoneiros, não foi possível a realização 

da audiência marcada no ID de nº 12652580. Posto isto, redesigno-a para 

o dia 30 de julho de 2018, às 13:00 horas, a ser conduzida por conciliador 

do CEJUSC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 20 de junho de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012681-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LUDVIG VELOZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO)

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO)

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1012681-64.2017.8.11.0015. AUTOR: ELIANE 

LUDVIG VELOZO RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Ação de obrigação de 

fazer, com pedido de tutela de urgência provisória, proposta por Eliane 

Ludvig Velozo em face de Unimed Norte Mato Grosso – Cooperativa de 

Trabalho Médico, ambas qualificadas. Relatado ter firmado instrumento 

particular de adesão ao plano de assistência médica com a parte 

requerida, sendo pontual no pagamento das prestações inerentes à 

manutenção do contrato. Alegado ter passado por procedimento cirúrgico, 

bariátrica, o que resultou na perda de 55 kg. Sustentado ter acionado a 

parte requerida para realizar a intervenção cirúrgica reparadora de 

remoção de pele, o pedido lhe foi negado ao argumento que o 

procedimento de DERMOLIPECTOMIA não preenche os critérios definidos 

para autorização. Afirmado, ainda, que diante do grande acúmulo de pele, 

em razão da quantia do peso eliminado, tal excesso pode ensejar, dentre 

outras complicações, hérnias e infecções bacterianas e, por essa razão, 

a recomendação médica é de que seja submetida à cirurgia reparadora 

para a retirada do excesso do tecido epitelial. Arrazoado a necessidade 

da concessão da tutela provisória de urgência com a finalidade de 

determinar que a requerida autorize a intervenção cirúrgica. No mérito seja 

julgada procedente, condenando-a ao pagamento de indenização por 

danos morais, bem como seja expedido ofício aos hospitais e cirurgiões 

locais para que forneçam os orçamentos, eis que parte autora não possui 

condições de pagar pela consulta. É o relatório. Decido. A antecipação 

dos efeitos da tutela de mérito é cabível desde que, haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência. 

A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se descartando 

exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se constatada 

hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza antecipada 

(mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. No caso sub 

examine a parte autora pleiteia, em antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, que o requerido seja forçado a realizar a cirurgia reparadora de 

remoção de pele (Dermolipectomia). Nesse sentido, a prova material 

acostada nos autos é escassa, mas os relatórios médicos acostados ao 

processo indicam a realização da cirurgia reparadora de remoção de pele, 

tal como prescritos nos Id. 10701086 e 10701090. Todavia, inexistem 

exames ou outros dados a demonstrar a sua patologia e o grau na qual se 

encontra. Do mesmo modo, não esclarecida à urgência da parte autora em 

realizar a cirurgia pretendida, como risco de morte ou ainda risco de 

agravar seu quadro clínico, se não a fizer imediatamente. Os relatórios 

médicos além de serem sucintos, não esclarecem a gravidade da doença 

da parte autora a ensejar a necessidade da realização da cirurgia de 

forma imediata. A parte autora não demonstrou a patologia e a urgência 

relatada na inicial, elementos imprescindíveis para o deferimento da tutela. 

Por conta disso, resta a este juízo aguardar a instrução probatória com 

fins de evidenciar a própria doença e a emergência noticiada. Nesse 

sentido, os seguintes arestos compilados (destacados): “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA 

PELO JUIZ - PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CIRURGIA E 

INTERNAÇÃO - HOSPITAL DE ALTO CUSTO - NÃO COBERTURA PELO 

PLANO DE SAÚDE CONTRATADO - AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL 

OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - RECURSO PROVIDO. A concessão da tutela 

antecipada exige o preenchimento concomitante de ambos os requisitos 

dispostos no artigo 273 do Código de Processo Civil (verossimilhança do 

direito alegado e fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação). A realização da cirurgia e o término do período de tratamento 

e de internação do segurado descaracterizam o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Com isso, não se justifica o deferimento 

da antecipação da tutela, sobretudo quando nem sequer há prova de que 

o autor esteja sendo cobrado judicialmente pelos gastos correspondentes 

ou na iminência de sofrer constrição patrimonial”. (AI 103042/2015, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 03/09/2015). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA - AFASTADA - MÉRITO RECURSAL - FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA - MANTIDO - 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC - INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO MÉDICO INDICANDO A DOENÇA E A URGÊNCIA DOS 

MEDICAMENTOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. A responsabilidade para o fornecimento de medicamentos ou 

realização de tratamento aos cidadãos é concorrente entre a União, os 

Estados e o Município, podendo qualquer deles ser demandado em juízo 

para sua prestação. Portanto, detém o Estado legitimidade passiva. Para a 

concessão da tutela antecipada, necessário que se façam presentes os 

requisitos insculpidos no art. 273 do Código de Processo Civil, quais sejam 

a prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado, fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso de direito de defesa 

ou manifesto propósito protelatório do réu e ainda inexistência de risco de 

irreversibilidade do provimento antecipado. Ausente laudo médico 
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constando qual a doença, bem como a urgência no uso dos 

medicamentos, reputa-se não demonstrado o fundado receito de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Recurso conhecido e provido”. (TJ-MS - 

AI: 14095729720148120000 MS 1409572-97.2014.8.12.0000, Relator: Des. 

Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 11/09/2014, 5ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 16/09/2014); Portanto, nada consistente nos autos a 

consubstanciar a urgência reclamada para adiantar a tutela postulada. 

Meras alegações de necessidade premente não servem, por si, sem 

evidências confirmadas, para aferir o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, por ora ausente. A alegada doença e o estado da 

paciente não se mostram capazes de autenticar, por si, o perigo da 

demora. Sem esta probabilidade esclarecida, por enquanto, não há como 

deferir a tutela antecipatória. De fato, falta a comprovação do perigo da 

demora da prestação jurisdicional, isto é, dados materiais convincentes de 

que a parte requerente necessita da cirurgia pleiteada, em vista da doença 

que lhe acometia (obesidade mórbida), segundo sua tese, no sentido de 

que razoavelmente lhe assistiria razão quanto ao aduzido, ou melhor, 

ainda, a probabilidade de que, com os elementos de prova angariados, 

venha a sagrar-se vencedora, a final, da demanda, passando por perícia 

se for necessário. De qualquer modo, havendo postulação a qualquer 

tempo, no curso da lide, levantados elementos de convicção suficientes, 

poderá ser reapreciado o pedido de antecipação de tutela. Posto isto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Não detectados os requisitos 

legais previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 06 de agosto de 2018, às 15:00 horas, 

a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde os autos deverão 

ser enviados em tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias 

de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima 

marcada. Deverá ser cientificada de que o seu silêncio implicará em 

revelia, cujos efeitos importarão em veracidade dos fatos articulados na 

exordial. As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por 

meio de procuradores com específicos e expressos poderes de negociar 

e transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.°, 8.º 

e 9.°, do Código de Processo Civil. No mais, à míngua de elementos 

cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a 

dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência judiciária 

reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, a defiro. Nada impede, contudo, 

pelo contrário, recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados 

convincentes, contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 19 de junho de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005886-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARIONALDO OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

ODILIA ALVES GOMES SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILLER GONCALVES DE JESUS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005886-08.2018.8.11.0015. AUTOR: ODILIA ALVES 

GOMES SOUZA, ARIONALDO OLIVEIRA SOUZA RÉU: MILLER 

GONCALVES DE JESUS Vistos etc. Os requerentes pugnaram a 

concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos 

hipossuficientes que não têm condições de pagar as custas e despesas 

do processo. Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, 

a assistência jurídica integral e gratuita será concedida aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ante a ausência de 

elementos que autorizem o acolhimento do pedido, convém oportunizar 

que a parte comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na 

forma do art. 98, caput, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 

dispositivo constitucional. A propósito: "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); “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). Isto posto, intime-se os requerentes para, no prazo de 15 

dias, para comprovar a hipossuficiência sustentada, ou querendo recolher 

as custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento no 

distribuidor a teor do art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

20 de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006019-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMIO DEROSSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006019-50.2018.8.11.0015. AUTOR: ARTEMIO DEROSSI 

RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Os pedidos devem ser certos e 

determinados, conforme arts. 322 e 324. Dito isso, apesar da parte autora 

trazer aos autos declaração de hipossuficiência, ela não requereu 

assistência judiciária gratuita na exordial. Destarte, intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 dias, apresente na inicial o pedido de 

justiça gratuita se assim pretende, bem como prova da hipossuficiência 

alegada, ou se querendo recolha as custas e despesas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição do presente feito, dicção dos arts. 

290, 319, 321, 322, 330, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 20 de 

junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001991-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS REZER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO)

ANGELO RODRIGUES FELIPE OAB - MT0007278A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RVR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (RÉU)

GAZZIERO ARMAZENS GERAIS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001991-39.2018.8.11.0015. AUTOR: RUBENS REZER 

RÉU: GAZZIERO ARMAZENS GERAIS LTDA, RVR TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - ME Vistos etc. Defiro o pleito de ID nº 13122668. 

Posto isto, redesigno a audiência marcada no ID n° 12562731 para o dia 13 

de agosto de 2018, às 13:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC. Ademais, defiro a expedição de carta precatória suscitada no ID 

nº 13122668, com a finalidade de citar a segunda requerida, devendo ser 

procedida nos endereços indicados neste mesmo ID. Expeça-se carta 

precatória. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 20 de junho de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009108-18.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONEI OIRES BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009108-18.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RONEI OIRES BATISTA 

DE OLIVEIRA Vistos etc. Verifico que a correspondência com aviso de 

recebimento constante nos ID’s de nº 9577601, 9577600, 9577597 –, traz 

parcelas diversas da narrada na exordial. Esclareça a parte autora os 

fatos, para clarificar em que momento o devedor insurgiu em mora, haja 

vista que as notificações apresentadas e a narrativa dos fatos na peça 

inaugural tratam de parcelas distintas. Destarte, intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 dias, apresente a comprovação da 

mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial. Defiro a juntada de 

procuração requerida no ID nº 11054654, anotem-se as informações dos 

doutos advogados, para as finalidades e intimações de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 20 de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001372-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR CABRAL DA SILVA (AUTOR)

HAROLDO MAINARDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA MELISSA SCHAURICH MARQUES OAB - PR81040 (ADVOGADO)

NELSON JOAO SCARPIN OAB - PR0051441A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAROLDO MAINARDES (RÉU)

ITAMAR CABRAL DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSIKA MELISSA SCHAURICH MARQUES OAB - PR81040 (ADVOGADO)

NELSON JOAO SCARPIN OAB - PR0051441A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1001372-46.2017.8.11.0015 

AUTOR: ITAMAR CABRAL DA SILVA, HAROLDO MAINARDES RÉU: 

HAROLDO MAINARDES, ITAMAR CABRAL DA SILVA Vistos etc. A parte 

requerida/reconvinte pugnou a concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes que não têm 

condições de pagar as custas e despesas do processo. Ausente à 

qualificação profissional, estado civil do requerido e o valor da causa, nos 

termos do art. 319, incisos II e V, do CPC, bem como não foi acostada a 

declaração de hipossuficiência. Portanto, DETERMINO a emenda da 

reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu 

indeferimento, pela inobservância do art. 319, e a teor dos arts. 321 e 485, 

inciso I, todos do aludido Codex. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

preclusão. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de quinze (15) dias, valendo 

o silêncio pela inexistência. Após tudo cumprido, façam-me os autos 

conclusos para julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou 

saneamento do feito, conforme o caso. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – 

MT, 16 de março de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito. Jq

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002968-65.2017.8.11.0015

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:

E. P. DE PARDINE - LOJA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002968-65.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: E. P. DE 

PARDINE - LOJA - ME Vistos etc. Tendo em vista o decurso do prazo 

requerido no ID de nº 9123412, cumpra a parte autora a decisão de ID nº 

8163709, em 15 dias, sob pena do cancelamento da distribuição do 

presente feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 20 de junho 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002017-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT0008182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELISBERTO DE SOUZA VILALBA (REQUERIDO)

MARIA ANGELA BLANCO MOREL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002017-37.2018.8.11.0015. REQUERENTE: HAROLDO 

ROSA REQUERIDO: FELISBERTO DE SOUZA VILALBA, MARIA ANGELA 

BLANCO MOREL Vistos etc. Em virtude da suspensão do expediente 

conforme portaria de nº 29/2018-DF, não foi possível a realização da 

audiência marcada no ID de nº 13017628. Posto isto, redesigno-a para o 

dia 30 de julho de 2018, às 14:00 horas, a ser conduzida por conciliador 

do CEJUSC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 20 de junho de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004978-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE GOULART DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO R VIEIRA (RÉU)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (RÉU)

IVANILDO RAMOS VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004978-48.2018.8.11.0015. AUTOR: ELIENE GOULART 

DA SILVA RÉU: IVANILDO RAMOS VIEIRA, CAMPING CLUB PORTAL DA 

AMAZONIA, IVANILDO R VIEIRA Vistos etc. Em virtude da suspensão do 

expediente conforme portaria de nº 29/2018-DF, não foi possível a 

realização da audiência marcada no ID de nº 13192911. Posto isto, 

redesigno-a para o dia 06 de agosto de 2018, às 13:00 horas, a ser 

conduzida por conciliador do CEJUSC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 

20 de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005015-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA ELIAS DA CUNHA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005015-75.2018.8.11.0015. AUTOR: MARIZA ELIAS DA 

CUNHA RÉU: AGUAS DE SINOP S.A Vistos etc. Em virtude da suspensão 

do expediente conforme portaria de nº 29/2018-DF, não foi possível a 

realização da audiência marcada no ID de nº 13218255. Posto isto, 

redesigno-a para o dia 06 de agosto de 2018, às 14:00 horas, a ser 

conduzida por conciliador do CEJUSC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 

20 de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1007425-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA MODESTO MENEGITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007425-43.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LAUDICEIA 

MODESTO MENEGITE REQUERIDO: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos 

etc. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, 

consigne-se o prazo de quinze (15) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência. Após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 20 de junho de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008038-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TREVIZAN DA SILVA (REQUERENTE)

ELIENE GOULART DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MARTINS (REQUERIDO)

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008038-63.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ELIENE 

GOULART DA SILVA, ANTONIO TREVIZAN DA SILVA REQUERIDO: B V 

INCORPORACAO LTDA, J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA, 

RAFAEL MARTINS Vistos etc. Intime-se a parte autora para manifestar-se 

acerca da certidão da Sr.º Oficial de Justiça de ID nº 13703129, no prazo 

de 05 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção 

por abandono. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 20 de junho de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004584-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA PONTO ALTO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT0009672S-A (ADVOGADO)

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004584-41.2018.8.11.0015. AUTOR: AGROPECUARIA 

PONTO ALTO LTDA RÉU: OI S.A Vistos etc. Em virtude da suspensão do 

expediente conforme portaria de nº 29/2018-DF, não foi possível a 

realização da audiência marcada no ID de nº 13188118. Posto isto, 

redesigno-a para o dia 30 de julho de 2018, às 17:00 horas, a ser 

conduzida por conciliador do CEJUSC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 

19 de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 227600 Nr: 4197-48.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, equacionada a pendenga de forma amistosa e definidas as 

condições, cumpridas, homologo o acordo entabulado entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, quitada 

a divida, impositiva a extinção da execução, pois exaurido o seu mérito. 

Desse modo, nos termos dos arts. 924, inciso III, e 925 do Código de 

Processo Civil, julgo e declaro extinta a execução em pauta.Determino que 

seja levantada a penhora do veículo identificado às p. 77/81, a ser 

restituído incontinenti pela depositária ao executado, o qual também deverá 

entregar na mesma ocasião o veículo dado em pagamento.Proceda-se a 

liberação do veículo penhorado no sistema RENAJUD. Custas e despesas 

processuais deverão ser divididas igualmente entre as partes, já que nada 

mencionado a respeito no acordo, a teor do art. 90, § 2º, do CPC.Nos 

termos acordados, se o exequente pagará os honorários do seu patrono, 

então não tem pendências a equacionar nesta senda. Preclusas as vias 

recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se.Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 152748 Nr: 840-02.2011.811.0015

 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: JAILTON BARROS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Isto posto, rejeito a preliminar arguida, não observada a ocorrência de 

prescrição, de modo a julgar improcedente o pedido inicial, com resolução 

de mérito, estribado no que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora a pagar custas, despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que 

arbitro estes no mínimo legal de 10% do valor atribuído à causa, tendo em 

vista as disposições dos arts. 82, 84 e 85 do CPC. Todavia, sua 

condenação fica 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.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 a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os 

nossos cumprimentos.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 114884 Nr: 7785-73.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSI HISTER, MARLI HISTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ALVES DE ARAÚJO, CARMEN 

TODESCATTO DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677, MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - 

OAB:17868/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, DENOVAN ISIDORO DE LIMA - OAB:MT/3.099

 Isto posto, hei por bem rejeitar a preliminar arguida, a julgar procedentes 

os pedidos, em parte, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, 

do CPC, para:1) Condenar o requerido Eduardo Alves de Araújo e a 

litisdenunciada Carmen Todescatto de Oliveira, de forma solidária, a 

pagarem indenização por danos materiais à parte autora no valor R$ 

2.555,21, devidamente corrigido mensalmente pela variação mensal do 

INPC, indexador nacional similar aos índices gerais, que bem reflete a 

corrosão da moeda pátria, a partir da data dos orçamentos ou notas ficais, 

com juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação (Lei n.º 

6.899/1981, arts. 398 e 406 do Código Civil, c/c o art. 161, § 1.°, do 

CTN).2) Condenar o requerido Eduardo Alves de Araújo e a litisdenunciada 

Carmen Todescatto de Oliveira, de forma solidária, a pagarem indenização 

por danos estéticos e morais à parte autora no valor R$ 5.333,33, 

devidamente corrigido mensalmente pela variação mensal do INPC, 

indexador nacional similar aos índices gerais, que bem reflete a corrosão 

da moeda pátria, com juros moratórios de 1% ao mês (Lei n.º 6.899/1981, 

arts. 406 do Código Civil, c/c o art. 161, § 1.°, do CTN e Súmula n.º 362), 

ambos a partir desta data.3) Condenar o requerido Eduardo Alves Araújo 

e a litisdenunciada Carmem Todescatto de Oliveira a pagarem custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios da parte 

adversa, que arbitro estes em 10% sobre o valor da condenação, 

somadas as duas explicitadas nos itens 1 e 2, acima, consoante preveem 

os arts. 82, 84 e 85 do CPC.Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os 

autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 229588 Nr: 5367-55.2015.811.0015

 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: DEMERSON DA SILVA SILVERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:MT - 

8506-

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, a teor do 

disposto no art. 487, inciso I, do CPC, o pedido formulado na inicial. 

Condeno a parte autora a pagar das custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à 

causa, nos termos dos arts. 82, 84 e 85 do CPC.Todavia, a condenação 

nas verbas sucumbenciais da parte autora fica 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.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 a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Preclusas 

as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 27673 Nr: 5684-10.2002.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. F. MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDEMAR ARLINDO FRIEDRICH, ONE 

FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JAMBERS 

HIDALGO GIMENEZ - OAB:7379/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JAMBERS 

HIDALGO GIMENEZ - OAB:7379/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 Vistos etc.

Trata-se na verdade de execução de sentença meramente de honorários 

advocatícios sucumbenciais (p. 141/143) que a Lei nº 8.906/1994, em 

seus arts. 22 e 23, e o próprio CPC, sem seu art. 85, §§ 14 e 15, definem 

claramente como verba pertencente ao advogado que patrocinou a causa, 

podendo cobrá-lo em seu nome.

Aliás, exatamente o que ela fez, Drª. Soraide Castro.

Logo, não há que intentar mais a intimação pessoal da parte demandada, 

que se sagrou vencedora da demanda, pois não há direito dela a ser 

reconhecido em fase executiva, senão do sua própria patrona, a qual foi 

intimada pelo Dje e quedou-se inerte.

Processo que hiberna há 03 anos e meio, simplesmente parado, depois de 

capengar desde 16/04/2012, há mais e 06 anos, sem qualquer efetividade.

Isso não é tempo razoável e a parte interessada, a nobre causídica, 

também não tem cooperado com a efetividade da prestação jurisdicional.

Isto posto, dada a tez de abandono da causa, intime-a pessoalmente a 

prosseguir com a execução em 05 dias, cientificada de que o seu silêncio 

será interpretado como abandono da causa, com a consequente extinção 

da execução sem mais delongas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 66936 Nr: 6570-04.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANGARÁ COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON SILVA BENTO - 

OAB:18153-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 Vistos etc.

Já nos estertores do prazo de cumprimento do acordo, intime-se a parte 

autora a manifestar em 05 dias, cientificada de que o seu silêncio será 

interpretado como cumprimento integral do acordo, com sua homologação 

e extinção do processo pelo pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 97016 Nr: 4047-14.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DO CARMO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, PATRICIA PONTAROLLI JANSEM - 

OAB:OAB/PR 33.825, PAULO HENRIQUE FERREIRA - OAB:OAB/PE 

894-B, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50.945 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O advogado deve manusear os autos com acuidade, de modo que seus 

pleitos sejam coerentes e eficazes, sob pena de fingir que pede, o juízo 

fingir que atende, e tudo continuar com dantes.

 É o que acontecerá se o juízo se ater à preguiça da parte exequente.

Nesse passo, há mais de 03 anos, conforme r. decisão de p. 128/130, já 

houve a conversão ora pretendida à p. 173/176 de busca apreensão em 

execução de titulo extrajudicial.

E desde então nenhum ato efetivo foi levado a cabo capaz de promover 

real andamento do processo, no qual ainda não houve a citação do 

executado, pois a parte não olha ou não sabe o que está pedindo, ou pede 

o que já tem, sem mais praticidade nenhuma.
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 Posto isto, indefiro os pedidos de p. 173/176, devendo a exequente 

promover atos efetivos para localizar a parte executada, sendo que “no 

endereço já diligenciado” ela não foi encontrada mais de uma vez e de lá 

escafedeu-se faz anos. Olhe, por exemplo, a certidão de p. 170. Inclusive 

quanto a inexistente bens a arrestar.

Os demais pedidos são decorrentes da necessária citação do executado 

que a parte exequente patina em consubstanciar.

Portanto, promova a exequente em 05 dias atos efetivos para o 

andamento processual, evitando pedidos estéreis ou sem significado 

algum, de acordo com a fase ainda incipiente de uma execução que 

meramente engatinha.

 Se não o fizer, o processo será extinto por abandono.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Sinop-MT, 19 de junho 2018.

Walter Tomaz da Costa

 Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 172103 Nr: 7261-71.2012.811.0015

 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): NELSON AMERICO ABEGG, TEREZINHA 

PEREIRA ABEGG

 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: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Isto posto, equacionada a pendenga de forma amistosa e definidas as 

condições, já cumpridas, homologo o acordo coligido entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, quitada a 

obrigação, impositiva a extinção da execução, pois exaurido o seu mérito. 

Desse modo, nos termos dos arts. 924, inciso III, e 925 do Código de 

Processo Civil, julgo e declaro extinta a execução em pauta.Custas e 

despesas processuais remanescentes por conta dos requeridos. A 

significar, por outro lado, que as custas e despesas judiciais já 

preparadas ficarão por conta de quem as preparou. Dicção do art. 90, § 

2º, do CPC. Os executados arcarão com os honorários advocatícios da 

parte contraria, conforme mencionado no acordo de p. 572.No entanto, o 

arbitramento de honorários pretendido entre os atuais e anteriores 

patronos do exequente deve ser resolvido em ação apropriada, se for o 

caso, já que o causídico antecessor não participou da composição 

amistosa, descabendo esse juízo homologar eventual disposição de direito 

do que porventura entender devido.Por fim, não vislumbrada constrição ou 

penhora de quaisquer bens, não havendo baixas a serem 

feitas.Proceda-se as intimações do Banco em nome de qualquer um dos 

dois advogados assinalados no último parágrafo do acordo de p. 

572/573.Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se.Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.P. 

I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 37645 Nr: 302-65.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU LUIZ CHAPLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 Vistos etc.

Superado o prazo de suspensão pretendido pelo exequente às p. 

323/324, prossiga com o feito em 05 dias, pugnando o que entender de 

direito, sob pena de extinção por abandono.

Por fim, se ainda não anotado, cadastre-se a nobre advogada indicada na 

mesma petição para as finalidades e intimações de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 128091 Nr: 7306-46.2010.811.0015

 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: RONALDO BORGES HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON BAROZZI - 

OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:4062/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação ordinária declaratória, c/c repetição de indébito, proposta 

por Ronaldo Borges Hubner em face de Centrais Elétricas 

Matogrossenses S/A. - Rede CEMAT, ambos qualificados.

R. sentença de p. 530/533 julgou improcedentes os pedidos e condenou o 

requerente a pagar custas judiciais e honorários advocatícios. Sentença 

mantida em grau recursal.

O autor sucumbente postulou à p. 692 a suspensão da exigibilidade da 

cobrança de custas finais, informando ser beneficiário da assistência 

judiciária gratuita.

 É o relatório.

Decido.

A assistência judiciária gratuita foi deferida ao autor sucumbente pelo 

magistrado antecessor às p. 101/106.

 Por essa razão, não havendo circunstância nova que autoriza à rejeição 

da benesse, a condenação sucumbencial deve realmente ser suspensa, a 

teor do art. 98, § 3º, do CPC.

De acordo com o dispositivo citado, a condenação ficará suspensa por 

até 05 anos, a contar do trânsito em julgado da sentença, quando restará 

prescrita ao final, se a parte contrária não demonstrar nesse ínterim que 

sua condição econômico-financeira tenha superado a hipossuficiência 

reconhecida.

Isto posto, defiro o pedido para suspender a exigibilidade das verbas 

sucumbenciais (custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios fixados) impostas ao autor, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, 

e nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e disposição 

da Lei nº 1.060/1950.

Sem mais delongas, preclusa esta decisão, anote-se, baixe-se e 

arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 125407 Nr: 4620-81.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LOANDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SICREDI S.A agência Loanda/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON LUIZ AUGUSTI - 

OAB:OAB/PR 23.870, VLADIMIR CASTRO JORDÃO - OAB:

 Vistos etc.

A parte exequente expressamente renunciou a qualquer verba honorária, 

certamente relativa ao cumprimento de sentença, pois esse próprio 

cumprimento diz respeito a honorários advocatícios.

 Então o penúltimo parágrafo de sua petição de p. 198, em sua última linha, 

leva ser interpretado “... renunciando desde logo a qualquer verba 

honorária”, como relativos honorários que porventura viessem a ser 

arbitrados no cumprimento da sentença.

Ora, se houve a renúncia de “qualquer verba honorária”, expresso, então 

é descabida sua fixação conforme constante da r. decisão de p. 200, que 

não deve prevalecer, ante a renúncia do direito. Direito disponível que não 

encontra resistência em sua renúncia.

Preceitua o ilustre doutrinador Sílvio de Salvo Venosa , que a renúncia é 
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um ato de disposição material, ou seja, caracteriza-se quando o indivíduo 

dispõe livremente do seu direito, sem transferi-lo a outrem.

Isto Posto, revogo em parte a r. decisão de p. 200, excluindo a fixação de 

honorários advocatícios. Consequentemente, o saldo devedor 

representará valor menor, excluindo-se, destarte, o valor de R$ 414,49, do 

último cálculo de p. 226.

 Na conjuntura, se a dívida remanescente, computando os valores que 

foram depositados de R$ 3.384,41, e há a renúncia a ser considerada, de 

R$ 414,49, significa então uma diferença ainda pendente de apenas R$ 

605,51, devendo a parte exequente apresentar em 05 dias cálculo 

atualizado deste crédito.

Apresentado os cálculos, tendo em vista a penhora realizada à p. 207, 

determino que seja feita a transferência dos valores remanescentes para 

Conta Depósitos Judiciais, conforme o cálculo atualizado e nas bases 

traçadas a ser apresentado, vinculando-o a este processo, bem como a 

liberação do restante à parte executada.

A seguir, expeça-se alvará em favor da parte exequente, transferindo-lhe 

o valor na conta por ela a ser indicada o quanto antes.

Intimem-se.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 127204 Nr: 6418-77.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO - DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA-Rep Legal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANI PIMENTA - COMÉRCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT

 Isto posto, defiro a adjudicação dos bens, já que a executada 

permaneceu silente a respeito, com anuência tácita, transcorrido o prazo 

de 05 dias, devendo ser expedido mandado de entrega e não carta de 

adjudicação, pois se trata de bens móveis, isso depois da lavratura do 

auto de adjudicação, que determino seja efetivado, conforme disposições 

do art. 877, caput, e §§ 1º, inciso II, e 2º, do CPC. A exequente requereu o 

prosseguimento da execução sem explicitar nada efetivo. O que deverá 

fazê-lo em 05 dias, pugnando o que lhe for de direito, depois de ser 

cumprido o mandado de entrega, depositando-se a respectiva diligência. 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 81279 Nr: 9579-37.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA COMÉRCIO E REPR. DE 

INSUMOS AGROPECUÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELÇO DORIGON, ALAN FÁBIO DURIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ARAÚJO SILVA - 

OAB:MT-4.877 A, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-B/MT, PAULO MORELI - OAB:13052/PR, RAFAEL BARION 

DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10.718-MT, JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - 

OAB:MT/8.723, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:15.236

 Vistos etc.

Em atenção ao pleito de p. 318, garantida a dialeticidade, sobretudo em 

relação à adjudicação pretendida, manifeste-se a parte executada em 10 

dias, seguindo-se imediata conclusão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 259700 Nr: 3510-37.2016.811.0015

 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: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 3G LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:15.191/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pedido de buscas nos sistemas informatizados Bacenjud, Renajud e 

infojud, visando localizar endereços da parte acionada.

É o mínimo relatório.

Decido.

[...]

[...]

[...]

[...]

Nesse passo, a efetividade do processo demanda aproveitar todos os 

meios lícitos colocados à disposição das partes, de modo a simplificar e 

agilizar o levantamento de aludidos dados e a busca de bens aptos a 

satisfazer os interesses colocados em jogo.

Destarte, não se revela mais condizente deixar de promover diligências no 

interesse das partes, da economia e da celeridade processual, visando 

cumprir o acesso a uma ordem jurídica justa (CF, art. 5º, inciso XXXV), 

além dos primados retrocitados.

Portanto, se a parte não tem acesso a informações que levem ao 

paradeiro do adversário ou de seus bens, havendo instrumentos ágeis 

disponibilizados pela tecnologia da informática, é razoável que as 

pesquisas reclamadas sejam sem delongas efetivadas, a justificar o 

atendimento do postulado.

Nesse sentido, a corroborar o entendimento seguem arestos ora 

compilados, com destaques em negrito e sublinhados:

[...]

Isto posto, DEFIRO o pedido de p. 40/41, de modo a determinar a 

realização da pesquisa nos sistemas mencionados.

A seguir, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 05 

dias, requerendo o que for de direito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007417-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0015962-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007417-66.2017.8.11.0015. AUTOR: NOVA AGRICOLA 

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO 

MT Vistos etc. Pedido de assistência judiciária gratuita que Nova Agrícola 

Comercio e Representação Ltda, devidamente qualificada, apresentou no 

bojo dos autos da ação de indenização por dano moral e material, visando 

obter a benesse na presente demanda. É o sucinto relato. Decido. A 

declaração de pobreza não prevalece quando sinais objetivos de 

confortável situação econômico-financeira a desvanecem, a informar 

condições de arcar com as custas e as despesas processuais. Na 

exordial o autor embora tenha declarado ser pobre, não aparenta pobreza 

na acepção da palavra, haja vista que trata-se de pessoa jurídica de 

direito privado, e com rendimento por ela mesmo apresentado que não 

condiz com a situação de pobreza sustentada, apesar de trazer que a 

empresa não encontra-se em funcionamento, não trouxe qualquer prova 

dessa alegação, trazendo meros extratos dos anos de 2014 e 2015. 

Todavia, mesmo diante da aparência de vida confortável do autor, poderia 

por outros meios este tentar comprovar a alegação de pobreza, o que não 

o fez, não trouxe qualquer documentação que consubstanciasse a 

benesse pretendida. Assim, resta claro que a demandante não é pessoa 

pobre na acepção jurídica do termo, portanto, não preenche os requisitos 
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autorizadores para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. As 

circunstâncias observadas afastam o benefício, que é garantido ao pobre 

na razoável acepção do termo e não aos que simplesmente o declaram 

nos autos, sob pena de banalizar o que deve ser resguardado a quem de 

direito, de acordo com o mandamento constitucional expresso. Alguém nas 

condições objetivamente observadas não pode ser considerado pobre, 

sob pena vulgarizar o termo e estender o beneficio a todos, sem 

discriminação legal. Portanto convém prover as custas e despesas 

pertinentes ao processo, tendo em vista que os fatores objetivamente 

apontados indicam ter condições financeiras para suportar os ônus do 

processo, mormente pelos valores indicados nos autos. Calha acentuar 

que a mera afirmação da parte não obsta a que o magistrado indefira o 

benefício vindicado, havendo nos autos fundadas razões para tanto, pois 

a Lei n.° 1.060/1950 visa permitir o acesso gratuito ao Poder Judiciário, 

inspiração ainda do art. 5.°, inciso LXXIV, daqueles realmente 

hipossuficientes e que evidenciarem essa condição. Aliás, invés de 

“declararem” a hipossuficiência, a norma constitucional emprega o 

vocábulo “comprovarem” a miserabilidade ou incapacidade financeira de 

suprir as regulares custas judiciais. A redação do aludido dispositivo 

constitucional é do seguinte teor (com destaque): “Art. 5.° ... (...) LXXIV – 

o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse vértice, lecionam Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de processo civil 

comentado e legislação extravagante”, 10.ª ed., Editora RT, p. 1.429: 

“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se de 

critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo 

interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 

despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” Entretanto, o 

benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido com cautela, justamente 

para evitar distorções da lei respectiva, a impedir o uso indiscriminado do 

amparo concedido aos comprovadamente pobres, merecedores efetivos 

do direito assistencial gratuito e que revela profundo respeito ao princípio 

de livre acesso a uma ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso 

XXXV, da Magna Carta. Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao 

que pede ou declara a parte e nem à singeleza de uma declaração de 

pobreza que tem apenas presunção iuris tantum de veracidade, não 

estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento isonômico à parte 

no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior. Assim orienta a 

jurisprudência abalizada ora compilada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Embargos à execução de título extrajudicial. Pedido de Assistência 

Judiciária Gratuita. Indeferimento. Pessoa física. Agricultor. Apresentação 

de declaração afirmando não ter condições econômicas de arcar com as 

custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu 

próprio sustento e de sua família. Presunção relativa de veracidade. Falta 

de motivos concretos para afastá-la. Concessão dos benefícios da justiça 

gratuita que se impõe, nos termos da Lei n.º 1.060/50. Pessoa jurídica. 

Impossibilidade de análise da sua real situação financeira. Ausência de 

documentos idôneos a demonstrar que a cooperativa não tem condições 

de efetuar o pagamento das despesas processuais. Não comprovação da 

necessidade do beneplácito. Ônus que compete exclusivamente à pessoa 

jurídica. Aplicação da Súmula n.º 481 do STJ. Hipossuficiência econômica 

não configurada. Recurso parcialmente provido”. (TJ-PR; Ag Instr 

0931440-5; Medianeira; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Laertes 

Ferreira Gomes; DJPR 22/08/2013; pág. 658); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE 

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INCAPACIDADE 

FINANCEIRA. AGRICULTOR. ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRETENSÃO AO 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL. RECURSO IMPROVIDO. É 

de ser afastada a preliminar de inadmissibilidade do recurso, quando o 

agravante comprova a sua tempestividade com a ciência do seu patrono, 

diretamente, na decisão recorrida. Para a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, se faz necessária a comprovação da hipossuficiência 

econômica em arcar com as custas e despesas do processo, devendo 

ser indeferida quando a parte se qualifica como agricultor, possui 

advogado constituído e pretende com a lide ser ressarcido com as 

despesas de instalação de equipamentos de energia elétrica rural”. 

(TJ-MT; AI 66992/2013; Nova Monte Verde; Primeira Câmara Cível; Rel. 

Des. Marcos José Martins de Siqueira; Julg. 03/09/2013; DJMT 12/09/2013; 

pág. 13). Isto posto, indefiro o benefício da Assistência Judiciária, nos 

termos do art. 5.°, caput, da Lei n° 1.060/50 e do insculpido no art. 5.°, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, devendo a parte autora preparar o 

feito em 15 dias, na forma da Lei estadual de custas n.° 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001 e das disposições do art. 290 do Código de Processo 

Civil. Caso não haja o preparo no referido lapso, será cancelada a 

distribuição e consequentemente extinto o processo sem alcance de 

mérito, equivalendo ao indeferimento da petição inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 20 de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001398-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DEON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001398-44.2017.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: ALEX DEON Vistos etc. Ação de Busca e Apreensão de rito 

especial pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com as alterações processadas 

pela Lei n.° 10.931/2004, de um veículo, marca MARCA/MODELO: GM, 

Modelo: Vectra Expr. 2.0, ano fabricação 2009, 9BGAD69C0AB178191, 

placa: NSE7910, COR: Vermelho e renavam nº 000180696254, melhor 

descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude de um financiamento no 

valor de R$ 15.000,00, em 48 parcelas mensais, mediante Cédula de 

Crédito Bancária nº 299515842, garantido por alienação fiduciária o objeto 

da lide, nos termos da cópia inclusa do instrumento contratual, incorrendo 

em mora conforme documentação apresentada. É breve síntese. Decido a 

pretensão liminar. O bem está suficientemente descrito no contrato, sendo 

que este instrumento, por sua vez, sugere os autos, foi registrado na 

repartição de trânsito com atribuição para o controle dessa espécie de 

veículo, na forma dos arts. 1.361 a 1.368 do Código Civil. A mora da parte 

demandada constituída por meio de instrumento de protesto, deixando 

clara a constituição da mora. Nestas circunstâncias, atendidos os 

requisitos legais, com a parte requerida inadimplente e em mora; e o bem, 

suficientemente descrito no contrato, cujo instrumento foi devidamente 

registrado no DETRAN, a confirmar que efetivamente encontra-se alienado 

fiduciariamente. Assim, nos termos do Decreto-Lei n.° 911/1969 e do 

Código Civil, defiro liminarmente a medida. Para tanto, expeça-se mandado 

de busca a apreensão, depositando-se o bem com o requerente, o qual 

deverá ser mantido na Comarca até ulterior deliberação deste juízo. Nos 

termos do art. 3.° e §§ do Decreto-Lei n.° 911, de 1.° de outubro de 1969, 

executada a medida liminar, cite-se a parte requerida, na forma eleita, 

para, caso queira, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias; e, 

se lhe aprouver, pagar a dívida pendente integralmente, em cinco (05) 

dias, hipótese na qual o bem lhe será restituído pela parte autora livre do 

ônus. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 20 de junho de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009703-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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SINOP Processo: 1009703-17.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CAMILA 

SILVA MENDES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Ação de 

indenização proposta por Camila Silva Mendes em face de Azul Linhas 

Aéreas Brasileiras S/A., ambas qualificadas. Foi determinado no ID de nº 

9682398, que a parte juntasse o comprovante de recolhimento das custas 

e taxa judiciais, sob pena de indeferimento da inicial. Porém, mesmo 

devidamente intimada à parte autora deixou de proceder com o pagamento 

das custas. É o relatório. Fundamento e decido. A requerente pelo 

despacho do ID de nº 9682398, deveria comprovar o recolhimento das 

custas e despesas processuais no prazo de 15 dias, já cientificada do 

risco de extinção do processo se assim não fosse cumprido. A exequente 

foi regularmente intimado a respeito. Quedou-se inerte. O preparo da 

causa é pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido 

do processo, sem o que não terá como prosseguir. Se a parte não se 

dignou a preparar a causa, a consequência processual é o cancelamento 

da distribuição e o consequente indeferimento da inicial a teor dos arts. 

290, 330, inciso IV, c/c 485, incisos I e IV do CPC. Portanto o cancelamento 

da distribuição e a consequente extinção da ação é medida de rigor. 

Nesse sentido, o escólio dos insignes Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery, in “Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante”, Ed. RT, 10.º edição, verbete 3, dos comentários ao art. 290 

do CPC, p. 495, do seguinte teor: “Cancelamento da distribuição. O ato 

judicial que determina o cancelamento da distribuição equivale ao 

indeferimento da petição inicial, configurando-se como sentença (CPC 203 

§ 1.º). É impugnável pelo recurso de apelação (CPC 1009). Quando se 

tratar de cancelamento de distribuição, por exemplo, de outra ação conexa 

processada em simultaneus processus com ação principal (v. g., 

reconvenção), o processo não termina e o ato tem natureza de decisão 

interlocutória (CPC 203 § 2.º), desfiando o recurso de agravo (CPC 1015)”. 

Esta medida, no caso em tela, é impositiva, embora oportunizado sanar o 

defeito, o que não aconteceu, sem solução de continuidade, posto que 

não se constituiu processo propriamente dito, tanto que inviabilizado o seu 

seguimento. Nesse sentido, a corroborar o entendimento segue com 

destaque em negrito o seguinte julgado: MANDADO DE SEGURANÇA. 

PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS 

PARCELADAS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. AUSÊNCIA DE 

RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Cuida-se de 

mandado de segurança no qual o pedido de gratuidade de justiça foi 

indeferido, sendo concedido o parcelamento das custas, devendo o 

recolhimento da primeira parcela ser comprovado no prazo máximo de 05 

(cinco) dias. Impetrante regularmente intimado para pagamento das 

custas, após decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. No 

entanto, quedou-se inerte em cumprir o comando judicial, limitando-se a 

requer a reconsideração do indeferimento da gratuidade, mais de um mês 

após a publicação da decisão. Ausência do preparo devido que enseja o 

cancelamento da distribuição do presente mandamus e sua consequente 

extinção, nos termos dos artigos 257 e 267, IV, do Código de Processo 

Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO pelo não recolhimento das custas 

processuais, na forma dos artigos 257, 267, IV e 557, do Código de 

Processo Civil. (TJ-RJ - MS: 00503861020158190000 RIO DE JANEIRO 

TRIBUNAL DE JUSTICA, Relator: CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, 

Data de Julgamento: 03/12/2015, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 14/12/2015; Isto posto, Indefiro a inicial e declaro extinto o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, inciso IV, e 

485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora a 

pagar custas e despesas processuais. Dado o principio da sucumbência, 

vide arts. 82 e 84 do Código de Processo Civil. Sem honorários 

advocatícios pela inexistência de litigiosidade. Transitada em julgado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C. Sinop – MT, 20 de junho 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013518-22.2017.8.11.0015

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:

MAIKE BARBOSA MARTIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013518-22.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MAIKE BARBOSA 

MARTIN Vistos etc. Ação de busca e apreensão proposta por Banco 

Bradesco Financiamentos S/A. em face de Maike Barbosa Martin, ambos 

qualificados. A parte autora postulou a extinção do feito com fulcro no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. É o relatório. Julgo. A 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser 

integrado a lide, pois a parte ré não foi encontrada. A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É 

a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. Como insta, desistência 

regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do mesmo Codex. Condeno a parte autora a pagar custas e 

despesas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, 

dada a inexistência de litigiosidade. P. R. I. C. Sinop – MT, 20 de junho de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 224651 Nr: 2551-03.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BOTELHO DE SOUZA, ALEXSANDER 

BOTELHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB:11875, LURDES WACHEKOVISK - OAB:17110

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que já foi proferida sentença nos autos e que a parte 

exequente informou o cumprimento integral do acordo (fls. 65/65v e 66), 

procedo ao desbloqueio dos valores constritos no presente feito (fls. 

39/40).

2. Certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais, inclusive quanto às custas 

processuais.

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 77449 Nr: 5819-80.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIÇARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA., ODEMAR LUIZ CONSALTER SCHENATTO, LOURDES GUERRA 

SCHENATTO, CLEVERSON SCHENATTO, VANDERSON JOSÉ SCHENATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELLIPE GEBAUER DE 

NEGREIRO - OAB:14583/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A, RODRIGO SALDELA BÍSCARO - OAB:11276/MT, 

SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a formulação de acordo (fls. 459/461v), determino a 

intimação das partes, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, regularizem a representação processual das partes, 

juntando aos autos instrumento procuratório das partes que não possuem 

procurador constituído nos autos, bem como para que juntem o ato 
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constitutivo da empresa executada Caiçara Com. E Rep. Ltda., sob pena 

de não homologação da convenção.

2. Concomitantemente, intimem-se as partes, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se nos autos acerca 

da petição e documentos de fls. 464/467v, sob pena de preclusão.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 170920 Nr: 5991-12.2012.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA, 

MILTON HEITOR DOS SANTOS, ABRIICAM - ATIVIDADE BRASIL. DE 

INVEST. NA IND., COM. E AGRONEG. MUNDIAL LTDA, LORENI 

BATISTELLA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK SHARON DOS 

SANTOS - OAB:14712/MT

 Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição referente ao 

contrato de Convênio Para Financiamento BB Vendor n. 118.004.285 e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, consoante o disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do 

Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 216897 Nr: 16248-28.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CÉSAR ALTOÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A V DE BIASSIO AGRICOLA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA DE FREITAS 

SARTORI - OAB:19.753/O, GUSTAVO SATIM KARAS - OAB:MT - 

17.791, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Cumpra-se o primeiro parágrafo da decisão de fl. 43.

2. 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, sob pena de preclusão.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

 4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 199534 Nr: 2255-15.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A V DE BIASSIO AGRICOLA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO CÉSAR ALTOÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, 

GUSTAVO SATIM KARAS - OAB:MT - 17.791, RAFAEL BARION DE 

PAULA - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se o(a) advogado(a) subcritor(a) do pedido de fls. 121/122, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, ratifique a referida peça, visto que 

apócrifa.

2. Após, voltem-me os autos conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 126353 Nr: 5567-38.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUBILAR JOSÉ TESCHE, ROBSON BAROZZI BRISARD 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JAMBERS 

HIDALGO GIMENEZ - OAB:7379/MT, GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, ROBSON BAROZZI 

BRISARD GOMES - OAB:13794/MT, WALTER FÉLIX DE MACEDO - 

OAB:MT/9.115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO SILVA BRETAS - 

OAB:31997/PR, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33389/PR, 

CLODOALDO PIACENTINI - OAB:12.609/MT, GUSTAVO SUTILO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 13.182-B, JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO 

- OAB:33390/PR, LEONARDO DIAS FERREIRA - OAB:9073-B/MT

 Vistos em correição permanente.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

ACORDO formulado pelas partes às fls. 197/198.

2. Após vinculação dos valores depositados judicialmente (fls. 202/205), 

expeça-se alvará para o levantamento dos valores para serem 

depositados na conta bancária indicada no item “3” de fl. 197.

3. Diante do acordo formulado entre as partes, declaro prejudicado o 

embargos de declaração de fl. 196/196v.

3. Ante o exposto, considerando a quitação integral da obrigação, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. Eventuais custas remanescentes pela parte executada. Honorários 

advocatícios nos termos do acordo de fls. 197/198.

5. 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.: 90463 Nr: 7867-75.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ISMAEL VICENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CERÁVOLO 

ROPELLI HUCK - OAB:8593/MT, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - 

OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:OAB/MT-17976, 

RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que as partes deram quitação integral do acordo 

formulado às fls. 384/386, o qual foi homologado à fl. 387/387v (fls. 

392/393), JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Indefiro o pedido de baixa/cancelamento de restrição dos bens do 

executado, em razão da ausência de constrição efetuada por este juízo.

3. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes, nos termos do 

artigo 90, § 3º, do CPC. Cada parte arcará com os honorários advocatícios 

de seu patrono, nos termos do acordo.

4. 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.: 209344 Nr: 10451-71.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETICIA FRANCISCA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que a parte exequente deu quitação integral do acordo 

formulado nos autos (fls. 38/39), o qual foi homologado à fl. 40 (fl. 47), 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes, nos termos do 

artigo 90, § 3º, do CPC. Honorários advocatícios nos termos do acordo.

3. 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.: 125974 Nr: 5188-97.2010.811.0015

 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: VALE GRANDE IND. E COM. DE ALIMENTOS S/A., 

AGROPECUARIA PONTO ALTO LTDA., TERCEIROS INTERESSADOS 

INCERTOS E NÃO SABIDOS, URUPÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368, ALEXANDRE FACESI GALVÃO - OAB:OAB/SP 

345.922, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:13241-A/MT, ALINE 

BARINI NESPOLI ROVERI - OAB:9229/MT, ALUIR ROMANO 

ZANELLATO FILHO - OAB:11635/PR, ANA PAULA DE OLIVEIRA 

COMODO - OAB:275834/SP, ANDRÉ CARMELINGO ALVES - 

OAB:10857-SP, ANDRÉ DE ALMEIDA RODRIGUES - 

OAB:164322-A-OAB/SP, ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601/MT, ANDRÉ 

RICARDO PASSOS DE SOUZA - OAB:165202-A/SP, ANDREA VARELLA 

- OAB:OAB/SP 203.181E, ANDRESSA KASSARDJIAN CODJAIAN - 

OAB:OAB/SP 344.710, ANGELO HENRIQUE MASCARELLO FILHO - 

OAB:220491/SP, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:MT-1581, 

BEATRIZ LEITE KYRILLOS - OAB:OAB/SP 329.722, BRUNO CHECHETTI 

- OAB:256840/SP, BRUNO DELGADO CHIARADIA - OAB:177650/SP, 

BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 248.704, CARLOS 

EDUARDO CORRÊA CRESPI - OAB:PR-36.647, CARLOS ROBERTO 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:RJ-20.283, CARMELA MANFROI TISSIANI - 

OAB:31912/PR, CLAINE CHIESA - OAB:6795/MS, CLÉLIO CHIESA - 

OAB:5660/MS, CRISTIANO ALCIDES BASSO - OAB:6252, DANIEL 

BATISTA DE AGUIAR - OAB:3537/MT, DANIEL MELLO DOS SANTOS - 

OAB:11386, DANIEL SOUZA VOLPE - OAB:214.490-SP, DANIELLA 

LEMES CORADO - OAB:14.614/DF, DELIRES MARIA ACCADROLLI - 

OAB:OAB/PR 17562, DIOGO TADEU DAL AGNOL - OAB:10843-B/MT, 

DOMÍCIO DOS SANTOS NETO - OAB:113.590, EDGAR BIOLCHI - 

OAB:MT/ 3.536-B, EDSON FREITAS DE OLIVEIRA - OAB:118074/SP, 

EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, EDUARDO PECORARO 

- OAB:196.651/SP, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT, 

ELISANGELA HASSE - OAB:8689/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, EVANDRO MARCELO DE OLIVEIRA - 

OAB:OSB/SC 18.532-B, FÁBIO ROBERTO TURNES - OAB:271.330, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, FERNANDO 

BILOTTI FERREIRA - OAB:247031, FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8916/MT, FLÁVIO GALDINO - OAB:SP/256.441-A, FREDERICO 

CEVITHEREZA PAIVA - OAB:OAP/SP''', GELSI FRANCISCO 

ACCADROLLI - OAB:0AB/PR 15.768, GIOVANA ROBERTA MERCALDI 

CORREIA - OAB:41399/PR, GLASIELE MARY IWAKIRI - OAB:13.395/MT, 

GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/MT, GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIASNI GUINDANI - OAB:18.320, GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, IONE MARIA BARRETO 

LEÃO - OAB:224395/SP, IRIONEI GRITTZ - OAB:10165/MT, ISAEL 

BERNARDO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/CE 6.814, IZABEL CRISTINA P. G. 

DOS SANTOS - OAB:OAB/RO 4498, JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B, JOÃO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B/MT, JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924, JOÃO RICARDO LOPES DA SILVA 

PACCA - OAB:OAB/SP 309.654, JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - 

OAB:122443/SP, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - 

OAB:13977-A/MT, JOSÉ DAPENHA BEZERRA DE ALMEIDA - 

OAB:RO/026, JOSE S. DE CAMPOS SOBRINHO - OAB:MT/6.203, 

JULIANA MARTINS SILVEIRA - OAB:229084/SP, JULIANA VIEIRALVES 

AZEVEDO CAMARGO - OAB:181718-A/SP, JULIANO COLAÇO DA 

SILVEIRA - OAB:6752-B/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT, 

JULIO CHRISTIAN LAURE - OAB:155.277-SP, JÚLIO CHRISTIAN LAURE 

- OAB:155277/SP, KARLA DIVINA PERILO - OAB:RO/4.482, KEITY 

ANGELLINE ACCADROLLI - OAB:47492/PR, LIGIA MARIA PREVIDELLI 

RABELO - OAB:OAB-MT 15252-B, LILIAN VANESSA MENDONÇA 

PAGLIARINI - OAB:MT/8400, LINO MASSAYUKI ITO - OAB:18595/PR, 

LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - OAB:MT/3530-A, LUIZ 

HENRIQUE MAGNANI - OAB:8836/MT, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT, MARCOS 

EDMUNDO MAGNO PINHEIRO - OAB:13430-A, MARCUS VINÍCIUS 

SANCHES - OAB:38007/PR, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6366/MT, MARIA FABIANA SEOANE DOMINGUES SANT'ANA - 

OAB:247.479OAB/SP, MARIA INEZ ARAUJO DE ABREU - OAB:32543/PR, 

MARIA STELLA DE MORAES - OAB:276585/SP, MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-MT, MAURICIO TADEU DA CRUZ - OAB:OAB/RO-3569, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB: 7.914/MT, MIGUEL 

TAVARES MARTUCCI - OAB:9672 A - MT, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, NOELI ALBERTI - OAB:MT/4.061, 

OMAR MOHAMAD SALEH - OAB:266486/SP, OZANA BAPTISTA 

GUSMAO - OAB:4062/MT, PAULA SALDANHA JAOLINO FONSECA - 

OAB:95457/RJ, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - 

OAB:SP/98.709, PAULO RAFAEL FENELON ABRÃO - OAB:OAB/GO 

20.694, PEDRO RONNY ARGERIN - OAB:4883/MS, RAFAEL MIGLIO - 

OAB:285791/SP, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3882/MT, RALFF 

HOFFMANN - OAB:262.453/SP, REGIS OTTONI RONDON - OAB:8021/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, 

RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844, RENATO OURIVES 

NEVES - OAB:65594/MG, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - 

OAB:10071/MS, RICARDO MACHADO PAGIANOTTO - OAB:306346/SP, 

ROBERTO KAISSERLIAN MARMO - OAB:34352/SP, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4094/MT, ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES - 

OAB:13794/MT, ROGÉRIO APARECIDO SALES - OAB:153621/SP, 

ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:MT/12.292, ROSANGELA MARIA 

PEDROSO - OAB:8.271/MT, ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - 

OAB:7276-B/MT, RUY OTONNI RONDON JÚNIOR - OAB:5.637/MS, 

SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT, SANTO 

APARECIDO GUTIER - OAB:78280/MG, SERGIO BERMUDES - OAB:, 

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - OAB:125306, SILVIA MARIA DE 

ALMEIDA BUGELLI VALENÇA - OAB:131097/SP, SIMONE BARROS - 

OAB:182.603/SP, SIMONE RODRIGUES ALVES ROCHA DE BARROS - 

OAB:182603/SP, STEVÃO ALEXANDRE ACCADROLLI - OAB:OAB/PR 

31895, SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES - OAB:MT/9218, 

TATIANE LOUZADA - OAB:215377, THADEU FERNANDO - 

OAB:OAB-RO-3245, THADEU FERNANDO BARBOSA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/RO Nº 3245, THAIS REGINA HENRIQUE FRANCESCONI - 

OAB:OAB/SP 287.706, THIAGO BRAGA JUNQUEIRA - OAB:286786/SP, 

THOMAS BENES FELSBERG - OAB:OAB/SP 19.838, ULISSES DUARTE 

JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A, VANDERLEI LANZ - OAB:7880-A/MT, VANDERLEI NEZZI - 

OAB:8452/MT, VANESSA NABARRETE L. MARTHA - OAB:7858-B/MT, 

VANESSA PINTO TECEDOR - OAB:254142/SP, VÊNUS MARA SOARES 

DA SILVA - OAB:8677/MT, VITOR ARTHUR PASTRE - OAB:MS-13720, 

VITOR MENDES NUNES FILHO - OAB:14037/MT, WARLLEY NUNES 

BORGES - OAB:12448, WILIMAR BENITES RODRIGUES - OAB:7642/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) determino a intimação das partes, por meio de seus advogados, para 

ciência de sentença proferida às fls. 13.279/13.289, cujo dispositivo 

segue transcrito:“DECRETO o encerramento da Recuperação Judicial das 

empresas (“Grupo Frialto”), já nominadas, nos seguintes termos e 

delimitações:a)Declaro que não haverá transferência das obrigações 

avençadas pelas recuperandas no plano de recuperação, em caso de 

alienação, arrendamento ou locação das “Unidades Produtivas Isoladas” – 

UPI’s, aos eventuais arrematantes, arrendatários e/ou locatários; 

b)Determino aos credores fiscais das empresas Vale Grande Ind. e Com. 

de Alimentos S/A., Agropecuária Ponto Alto Ltda. e Urupá Indústria e 

Comércio de Alimentos Ltda. não indisponibilizarem os ativos das 

empresas (inclusive de filiais ou unidades produtivas isoladas), seja 
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administrativa ou judicialmente, na cobrança administrativa ou judicial de 

créditos fiscais, durante o período em que perdurar o cumprimento do 

plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de 

Credores realizada às p. 5.699/5.704 – vol. 28 e homologado pelo juízo 

universal em 10.01.2011, às p. 6.147/6.148 – vol. 31; c)(......)Certifique-se 

acerca da pendência de eventuais valores depositados na conta única do 

TJMT, vinculados a esta ação de Recuperação Judicial, a serem 

levantados sem delongas. Se ainda existem incidentes de impugnação e 

habilitações de crédito pendentes de julgamento, identifique-as e 

translade-se cópia desta sentença, em caso positivo, para os fins 

devidos; g)Determino à administradora judicial apresentar relatório 

circunstanciado versando sobre a execução do plano de recuperação, 

para posterior aprovação e, eventual pagamento de saldo de seus 

honorários, se for o caso; h)Traslade-se cópia desta sentença para os 

incidentes (impugnações e habilitações de crédito) em apenso, bem como 

da manifestação exarada pela administradora judicial às p. 13.204/13.205 

– vol. 66 para os autos cód. 150536 (Cumprimento de Sentença) e 126649 

(Ação Declaratória, c/c Indenizatória). P. R. I. C.”2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 128265 Nr: 7480-55.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA VICENTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX PROVENZI - OAB:9984/MT, 

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - OAB:23.400, FLAVIO 

DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, JOSE ANTONIO BIAZÃO BASSO 

- OAB:21.707-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:42.277/PR

 Vistos em correição permanente.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

ACORDO formulado pelas partes às fls. 400/401.

2. Expeça-se alvará no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a serem 

depositados na conta bancária indicada à fl. 402, de titularidade do 

patrono da parte exequente.

3. Determino, ainda, o levantamento do valor total remanescente, mediante 

transferência à conta bancária indicada à fl. 400v, de titularidade da parte 

executada.

4. Ante o exposto, considerando a quitação integral da obrigação, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. Eventuais custas remanescentes, pela parte exequente, ficando 

sobrestada sua cobrança em razão dos na forma do art. 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Cada parte arcará com os honorários 

advocatícios de seu patrono, conforme convencionado.

6. 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.: 131546 Nr: 10762-04.2010.811.0015

 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: NELSON AMERICO ABEGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA PLUS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A, GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - OAB:MT/O 17919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX PROVENZI - 

OAB:9984/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Vistos em correição permanente.

1. HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a 

RENÚNCIA ao direito sobre o qual se funda a ação formulada à fl. 431.

2. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de 

Processo Civil.

3. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes, nos termos do 

artigo 90, § 3º, do CPC. Cada parte arcará com os honorários advocatícios 

de seu patrono.

4. 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.: 233927 Nr: 8040-21.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIENE TELES DOS REIS ADAMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO GASPARELO 

JÚNIOR - OAB:7191, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO os embargos monitórios e, consequentemente, 

JULGO PROCEDENTE a ação monitória para CONVERTER o mandado inicial 

em executivo (art. 702, §8º, do CPC/2015), condenando a parte requerida 

ao pagamento da importância descrita na exordial. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, com fulcro no 

artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Transitada esta 

em julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, intime-se a 

parte credora a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se, 

observadas as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Sinop/MT, 15 de junho de 2018.Cleber Luis Zeferino de 

PaulaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 179596 Nr: 376-07.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSÉ CARVALHO, VALDEVINO DOS 

SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Ante o exposto, REJEITO os embargos monitórios e, consequentemente, 

JULGO PROCEDENTE a ação monitória para CONVERTER o mandado inicial 

em executivo (art. 702, §8º, do CPC/2015), condenando os réus ao 

pagamento da importância descrita na exordial. Condeno os réus ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo 

Civil. Transitada esta em julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. 

Gestora, intime-se a parte credora a se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.P.R.I.C. Decorrido o prazo sem 

manifestação, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 204885 Nr: 6910-30.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO MARTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO PRIETO FERNANDES NETO, KATIA 

KLERY MONTEIRO DIAS PRIETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELIZA NEIVERTH SEGURA 

- OAB:MT/13.851, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A

 Vistos em correição permanente.

1. Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos em 

apenso.

2. Após, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, atualize o cálculo exequendo, observando-se a sentença proferida 

nos embargos, sob pena de extinção do feito.
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3. Em seguida, conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 237602 Nr: 10491-19.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS FERREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, Charles Sebastião Araújo - 

Estagiário - OAB:16394-E, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 Certifico que, decorreu o prazo legal sem que fosse: Efetuado o 

pagamento do débito bem como que fosse apresentado impugnação à 

execução. Ante o exposto, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC 

e Provimento 056/07–CGJ/MT, intimo o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para 

manifestar-se no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 211286 Nr: 11982-95.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO PRIETO FERNANDES NETO, KATIA KLERY 

MONTEIRO DIAS PRIETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO MARTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELIZA NEIVERTH - OAB:MT/ 

13.851, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4.722 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA 

BARRACHI - OAB:21.127-B/MT, EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, 

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos à 

execução e, consequentemente, afasto a exigibilidade dos honorários 

advocatícios previstos no contrato firmado entre as partes, os quais 

devem ser excluídos da execução em apenso. Por conseguinte, julgo 

extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Considerando que a parte 

embargada decaiu da mínima do pedido, com fulcro no artigo 86, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, condeno a parte embargante ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil, em 12% (doze por cento) do valor da causa. Traslade-se 

fotocópia da presente sentença para os autos principais (Cód. 204885) e, 

com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, 

se nada for requerido, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias, 

observando-se o que determina a CNGC, com relação às custas 

processuais.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 205034 Nr: 7017-74.2014.811.0015

 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: VALDEMAR BELLINCANTA, SIDNEI ARI BELLINCANTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA SATOMI OKUNO DE 

AGUIAR - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5308-A

 Vistos em correição permanente.

1. Trata-se de ação de impugnação de crédito, na qual foi proferida 

sentença em 25.05.2015 (fls. 655/658v).

2. À fl. 673 a parte autora requereu o desarquivamento dos autos e 

homologação do acordo formulado entre as partes (fls. 676/680).

 3. Pois bem. Em que pese a argumentação da parte, considerando a 

sentença de extinção do feito (fls. 655/658v) – transitada em julgado – 

resta vedado ao julgador monocrático decidir novamente questões já 

julgadas relativas à mesma lide, vez que não é possível este Juízo 

apreciar nos mesmos autos situação que implique em revisão de sua 

própria decisão, em virtude da ocorrência da preclusão “pro judicato” 

(CPC, arts. 505 e 507). (nesse sentido: TJ-SP 22257604020178260000 SP 

2225760-40.2017.8.26.0000, Relator: Paulo Pastore Filho, Data de 

Julgamento: 01/03/2018, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 01/03/2018).

4. Assim, deixo de apreciar o pedido formulado à fl. 673.

5. Consigno, por oportuno, que as partes, querendo, poderão requerer a 

homologação do acordo em ação autônoma.

6. Intimem-se as partes interessadas da presente decisão e, após as 

providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013131-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LUIZ LEMANSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI OAB - MT22252/O (ADVOGADO)

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A (ADVOGADO)

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TRIGALLE LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORLANDO CESAR JULIO OAB - MT0010004S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013131-07.2017.8.11.0015. AUTOR: ADILSON LUIZ 

LEMANSKI RÉU: TRANSPORTADORA TRIGALLE LTDA - ME Vistos, etc... 

Considerando que a Requerida manifestou interesse na realização de 

audiência de conciliação, ID. 11200155, designo audiência para o dia 

25/07/2018, às 17:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do Fórum 

desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa 

do art. 334, § 8º do CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o 

disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 

de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 

meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, a ré 

deverá contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o 

disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002428-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ZANDONADI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ZANDONADI OAB - MT4266/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PATRIOTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002428-80.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO 

ZANDONADI REQUERIDO: GUSTAVO PATRIOTA Vistos, etc... Cumpra-se 

a decisão de ID. 13626412. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005850-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005850-63.2018.8.11.0015. AUTOR: RAFAEL DA 

SILVA GARCIA RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 

Vistos, etc... Com o fundamento no art. 98, § 6º do CPC, defiro o pedido de 

parcelamento das custas processuais em três parcelas. Intime-se o Autor 

para que proceda ao pagamento das custas processuais, em três 

parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em cinco dias, 

sob pena de extinção da ação sem resolução de mérito, e as demais no 

mesmo dia e meses subsequentes. Cite-se a ré para integrar a relação 

processual. Designo audiência de conciliação para o dia 08/08/2018, às 

14:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do Fórum desta Comarca, 

devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º 

do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o disposto no art. 

334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão de conciliação ou 

mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois meses após a 

realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa 

de conciliação ou mediação e não havendo acordo, a ré deverá contestar 

a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o disposto no artigo 

334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004272-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSO RODRIGUES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PISO BOM CONCRETO USINADO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004272-65.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ADELSO 

RODRIGUES SANTOS REQUERIDO: PISO BOM CONCRETO USINADO LTDA 

- ME Vistos, etc... Cite-se a ré para integrar a relação processual. Designo 

audiência de conciliação para o dia 08/08/2018, às 15:00 horas, a qual 

será realizada na sala 48 do Fórum desta Comarca, devendo as partes a 

ela comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º do novo CPC. 

Determino ao Sr. Conciliador que observe o disposto no art. 334, § 2º do 

CPC, podendo realizar mais de uma sessão de conciliação ou mediação, 

conforme o caso, dentro do prazo de dois meses após a realização da 

primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa de conciliação 

ou mediação e não havendo acordo, a ré deverá contestar a ação no 

prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º 

e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002981-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002981-98.2016.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ACELIO STRANFELD Vistos etc... 

Compulsando os autos, verifico que a Autora, por petição de ID. 

12456574, informou que celebrou acordo com o Réu, no entanto, o 

referido instrumento não foi juntado aos autos. Diante disso, intime-se a 

Autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias traga aos autos o acordo 

celebrado com o Réu ou requeira a desistência da ação, sob pena de não 

homologação do acordo. Quedando-se inerte, intime-se pessoalmente o 

representante legal da Autora, consignando as mesmas advertências. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011811-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CANDIOTO CALLEGARO (EXECUTADO)

COMPAES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011811-19.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: COMPAES COMERCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, JULIANA CANDIOTO CALLEGARO 

Vistos, etc... Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por 

Banco Santander (Brasil) S/A em face de Compaes Comercio de Produtos 

Alimenticios Ltda - Epp e Juliana Candioto Callegaro. Antes da citação das 

Executadas, as partes compareceram para informar que se compuseram 

amigavelmente, ajustando o pagamento em prestações que se encerram 

no dia 27/06/2019, e requerendo a homologação do acordo, bem como a 

suspensão do feito (ID. 12673460). Sendo assim, homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de ID. 12673460, e, 

consequentemente, suspendo o curso da execução pelo prazo concedido 

pelo Exequente para que as Executadas cumpram voluntariamente a 

obrigação (27/06/2019). Expirado o prazo concedido e não havendo 

manifestação, intime-se o Exequente para que informe se o acordo foi 

devidamente cumprido, sob pena de seu silêncio ser interpretado 

positivamente, com a consequente extinção do feito. Após, façam-me os 

autos cls. Intimem-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012780-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO CESAR COENE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012780-34.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LAURO 

CESAR COENE DE BRITO REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012780-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO CESAR COENE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)
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FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012780-34.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LAURO 

CESAR COENE DE BRITO REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL 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

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005042-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA FERAREZE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALI NUNES FERREIRA NEVES (RÉU)

GILMAR VIEIRA NEVES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLA PORTO DA SILVA IGNACIO OAB - MT0018939A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ENIO ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

EVERSON ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005042-92.2017.8.11.0015. AUTOR: JUCIMARA 

FERAREZE RÉU: GILMAR VIEIRA NEVES, ROSALI NUNES FERREIRA 

NEVES Vistos, etc... Intime-se a Autora para que, no prazo de cinco dias, 

cumpra a decisão de ID. 11064288, sob pena de não homologação do 

acordo. Havendo manifestação, vistas ao Ministério Público. Após, cls. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002210-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANNIFER COUTINHO DA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT0009945A (ADVOGADO)

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALACIDE MILHOMEM BORGES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002210-52.2018.8.11.0015. AUTOR: JANNIFER 

COUTINHO DA LUZ RÉU: ALACIDE MILHOMEM BORGES Vistos, etc... 

Trata-se de ação monitória ajuizada por Jannifer Coutinho da Luz em face 

de Alacide Milhomem Borges. Por decisão de ID. 12388443, a Autora foi 

intimada para que recolhesse as custas processuais, contudo, requereu a 

desistência da ação, ID. 13161555. 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007152-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVID CLAUDIOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO GALLINA OAB - MT20026/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007152-64.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DEYVID 

CLAUDIOS VIEIRA REQUERIDO: SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 

Vistos, etc... Deyvid Claudios Vieira ingressou com a presente “ação de 

rescisão contratual cumulada com pedido de tutela antecipada e 

devolução de quantias pagas” contra a SPE – Atalaia Empreendimento 

Imobiliários Ltda. e AM3 Empreendimentos Imobiliários Ltda. Citadas, as 

Requeridas participaram da audiência prevista no art. 334 do CPC, quanto, 

então, as partes celebraram acordo, requerendo a sua homologação e a 

suspensão do feito. Diante disso, HOMOLOGO, por sentença, para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de ID. 12548401, nos 

precisos termos do avençado, e, consequentemente, julgo extinta a fase 

de conhecimento, art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, e declaro 

suspensa a fase de cumprimento de sentença pelo prazo concedido pelo 

exequente, a fim de que as executadas cumpram voluntariamente a 

obrigação. Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado. Ficam 

as partes isentas das custas remanescentes, art. 90, § 3º, do CPC. Após 

o prazo concedido, certifique-se e intime-se o exequente. Não havendo 

manifestação do exequente, façam-me conclusos os autos para extinção 

da fase de cumprimento de sentença. Sendo denunciado que o acordo 

não foi cumprido, da mesma forma, venham-me conclusos. P.R.I.C. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007152-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVID CLAUDIOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO GALLINA OAB - MT20026/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007152-64.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DEYVID 

CLAUDIOS VIEIRA REQUERIDO: SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 

Vistos, etc... Deyvid Claudios Vieira ingressou com a presente “ação de 

rescisão contratual cumulada com pedido de tutela antecipada e 

devolução de quantias pagas” contra a SPE – Atalaia Empreendimento 

Imobiliários Ltda. e AM3 Empreendimentos Imobiliários Ltda. Citadas, as 

Requeridas participaram da audiência prevista no art. 334 do CPC, quanto, 

então, as partes celebraram acordo, requerendo a sua homologação e a 

suspensão do feito. Diante disso, HOMOLOGO, por sentença, para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de ID. 12548401, nos 

precisos termos do avençado, e, consequentemente, julgo extinta a fase 

de conhecimento, art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, e declaro 

suspensa a fase de cumprimento de sentença pelo prazo concedido pelo 

exequente, a fim de que as executadas cumpram voluntariamente a 

obrigação. Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado. Ficam 

as partes isentas das custas remanescentes, art. 90, § 3º, do CPC. Após 

o prazo concedido, certifique-se e intime-se o exequente. Não havendo 

manifestação do exequente, façam-me conclusos os autos para extinção 

da fase de cumprimento de sentença. Sendo denunciado que o acordo 

não foi cumprido, da mesma forma, venham-me conclusos. P.R.I.C. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1000980-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

A. K. D. L. (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000980-09.2017.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A INTERESSADO: ANDERSON KREUTZFELT DE LIMA 

Vistos etc... Omni Financeira S/A ingressou com a presente ação de 

busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, contra 

Anderson Kreutzfelt de Lima. Entre um ato e outro, as partes, por petição 

de ID. 11317032, informaram que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação do acordo e a suspensão da ação. Diante 

disso, HOMOLOGO, por sentença, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo de ID. 11317032, nos precisos termos do 

avençado, e, consequentemente, julgo extinta a fase de conhecimento, 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, e declaro suspensa a fase de 

cumprimento de sentença pelo prazo concedido pela exequente, a fim de 

que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Proceda-se o 

levantamento de eventual restrição determinada por este Juízo sobre o 

objeto desta demanda. Custas e honorários advocatícios, conforme 

pactuado. Após o prazo concedido, certifique-se e intime-se o exequente. 

Não havendo manifestação do exequente, façam-me conclusos os autos 

para a extinção da fase de cumprimento de sentença. Sendo denunciado 

que o acordo não foi cumprido, da mesma forma, venham-me conclusos. 

P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1013711-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI OAB - MT0008838S (ADVOGADO)

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRELA DO LESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - 

EPP (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor DR. MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI para 

que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial 

de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Jardim Imperial, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ, visto que a correspondência 

encaminhada para citação retornou sem o devido recebimento, com a 

informação de ausente.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002038-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA OAB - MT8064/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEKTRON - CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada da parte credora para que no prazo de cinco (05) dias, 

efetue o depósito de três (3) diligências ao Oficial de Justiça, a fim de 

proceder o cumprimento do mandado de penhora, avaliação e intimação, 

no bairro setor industrialsul, devendo para tanto recolher a guia através do 

site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002511-96.2018.8.11.0015

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:

MARCIO ANTONIO LIMA DA FONSECA JUNIOR (REQUERIDO)

 

AUTO DE BUSCA E APREENSÃO Aos oito dias do mês de junho, do ano de 

dois e dezoito (08/ 06/ 2018), às 13H40, nós VALTER MORTELARO LOPES 

e WANDERLEY DA LUZ, Oficiais de Justiça abaixo assinados, em 

cumprimento ao respeitável mandado do Meritíssimo Juiz de Direito da 

Terceira Vara Cível desta Comarca de Sinop/MT, Excelentíssimo Senhor 

Doutor CLÓVIS MÁRIO TEIXEIRA DE MELLO, e, extraído dos autos de 

CÓDIGO 1002511-96.2018.8.11.0015 (MANDADO DE CUMPRIMENTO DE 

LIMINAR E CITAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ESPÉCIE: AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – em que BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A move em desfavor de MARCIO ANTONIO LIMA DA 

FONSECA JUNIOR). Diligenciamos no endereço constante no mandado 

(RUA DAS PRÍMULAS, 118, JARDIM DAS OLIVEIRAS, SINOP - MT - CEP: 

78552-343; Rua dos Cravos, 895, Jardim das Violetas – MECÂNICA 

MASTER; bem como em vários outros endereços urbanos e suburbanos, 

nesta urbe), local onde no segundo endereço procedemos com a BUSCA 

E COM A APREENSÃO do BEM OBJETO a seguir descrito: Ø Veículo marca 

VOLKSWAGEN, modelo GOL FLEX CITY(TECH) G4 1.0 FLEX A/G 4P, ano 

2006/2006, chassi 9BWCA05W66P077016, placa JGY 2196, cor BRANCA 

e renavam nº 886651824. Ø Referido bem se encontra em péssimo estado 

de conservação e funcionamento, apresentando vários amassados e 

riscos na lataria, bem como o veículo estava em uma Oficina Mecânica, 

com a roda e o cubo do lado esquerdo traseiro totalmente entortado, 

devido acidente de transito. Ø Demais características do estado de 

conservação e funcionamento serão apresentadas pelo senhor 

depositário (representante do autor da ação), após analise em 

concessionária (ou oficina mecânica) especializada no ramo de 

automóveis. Depois de efetivada a presente medida de BUSCA E 

APREENSÃO, depositamos o bem objeto acima descrito aos cuidados 

diretos e imediatos DA PARTE AUTORA BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, na pessoa do senhor DOUGLAS ANDRADE 

VELASQUEZ (INDICADO COMO DEPOSITÁRIO), CPF: 049.599.761-79, e 

endereço constante nos autos, na condição de FIEL DEPOSITÁRIO, o qual 

recebe o bem nas condições descritas neste AUTO DE BUSCA E 

APREENSÃO, devendo dele cuidar e zelar bem e fielmente, não devendo 

dispor do mesmo sem ordem expressa deste Juízo ou do competente para 

o ATO. CERTIDÃO Certificamos e damos fé que após a BUSCA E 

APREENSÃO do bem em questão, DEIXAMOS de proceder com a 

CITAÇÃO da parte ré MARCIO ANTONIO LIMA DA FONSECA JUNIOR, haja 

vista se encontrar em destino ignorado. O presente veículo estava 

estacionado para ser consertado no Oficina Mecânica MASTER, de 

propriedade do senhor ARI ALVES CAMILO, o qual informou que o veículo 

em questão foi levado por uma pessoa em sua oficina mecânica, mas que 

não sabe o nome dela, e, tal pessoa, ficou de providenciar os valores para 

o conserto do veículo e, até aquele momento não havia retornado ao local, 

não sabendo seu número de telefone, endereço ou qualquer qualificação. 

A parte autora, mediante serviço de localização, encontrou após diversas 

diligencias empreendidas com estes meirinhos, o veículo a ser apreendido, 

estacionado na referida oficina mecânica, e de imediato comunicou estes 

meirinhos para a efetivação da apreensão do bem objeto. Estes meirinho 

deixaram a contrafé do mandado com o senhor ARI ALVES CAMILO, 

colhendo sua nota de recebimento no mandado, e anotando seus números 

de telefones celulares para que o proprietário do veículo ou o senhor 

MARCIO ANTONIO LIMA DA FONSECA JUNIOR, entrasse em contato com 

estes meirinhos e ser devidamente citado da ação e receber novamente a 

contrafé do mandado. No entanto, até o presente momento não houve 

qualquer comunicação por parte de pessoa interessada. COTAÇÃO 

Cotamos para ressarcimento o valor de R$1.200,00 (um mil e duzentos 

reais) referentes a diligencias adicionais realizadas para a localização e 

apreensão do bem objeto em diligencias empenhadas em área urbana, 

suburbana e rural, na companhia e anuência do senhor DOUGLAS 

ANDRADE VELASQUEZ (INDICADO COMO DEPOSITÁRIO), CPF: 

049.599.761-79. Referido valor deverá ser repassado aos 2 (dois) Oficiais 

de Justiça que atuaram no cumprimento da presente medida, mediante 

recolhimento de guias para pagamento de diligencias adicionais, sendo 

R$600,00 (seiscentos reais) para VALTER MORTELARO LOPES e 
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R$600,00 (seiscentos reais) para WANDERLEY OLIMPIO. Nada mais e, 

tendo tudo ocorrido mansa e pacificamente, devolvemos o presente 

mandado em Cartório para os devidos fins, devidamente assinado por nós 

OFICIAIS DE JUSTIÇA e pelo DEPOSITÁRIO nomeado e indicado nos 

AUTOS. O referido é verdade e damos fé. Sinop/MT, 11 de junho de 2018. 

VALTER MORTELARO LOPES OFICIAL DE JUSTIÇA WANDERLEY OLIMPIO 

OFICIAL DE JUSTIÇA DOUGLAS ANDRADE VELASQUEZ DEPOSITÁRIO 

NOEMADO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004429-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA CASTRO (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor DR. FLAVIO NEVES COSTApara que no prazo 

de cinco (05) dias, efetue o depósito das diligências solicitadas pela 

Oficiala de Justiça no ID 13542749, no valor de R$ 1.560,00, devendo para 

tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços 

– guias – diligências – escolher a opção emissão de guia de 

complementação de diligência – adicionar o número do processo – cidade 

– bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior repasse a oficiala de justiça, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001641-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA CAROLINA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sinop - MT 

JUIZO DA Terceira Vara EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇAS AUTOS N.º 

1001641-22.2016.8.11.0015 AÇÃO: EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 

CONTRA DEVEDOR SOLVENTE EXEQÜENTE(S): COLONIZADORA SINOP S 

A EXECUTADO(A, S): NAYARA CAROLINA DE SOUZA Endereço: RUA 

DAS DOMBÉIAS, 745, JARDIM DAS OLIVEIRAS, SINOP - MT - CEP: 

78552-370 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/11/2016 VALOR DO 

DÉBITO: R$ 20.196,07 PRIMEIRA PRAÇA: Dia 4/9/2018, às 14 horas. 

SEGUNDA PRAÇA: Dia 18/9/2018, às 14 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO 

DAS PRAÇAS : Átrio do Fórum desta Comarca, sito na Praça dos Três 

Poderes, 175, Bairro: Centro, Cidade: Sinop-MT Cep:78550000, Fone: 

(66)3520-3800 DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): Um imóvel urbano denominado 

de lote nº 14, da quadra nº 23, com área de 360,00 (trezentos e sessenta) 

metros quadrados, localizado na Zona 04, sito a rua das Dombéias, nº 745 

– Jardim das Oliveiras, Gleba Celeste, 3ª Parte, constante do loteamento e 

perímetro urbano da cidade de Sinop - MT. Limites e confrontações: 

Nordeste: Rua das Dombéias, com 12,00 metros; Sudeste: data 13, com 

30,00 metros; Sudoeste: data 21, com 12,00 metros; Noroeste: data 15, 

com 30,m00 metros. Sobre o referido lote existe uma construção em 

alvenaria medindo aproximadamente 25mx6m; ou seja, 150,00 m2 (cento e 

cinquenta) metros quadrados, com (03) - três quartos, sala, cozinha, (02)- 

dois banheiros, coberta com telhas de eternit, sem forro, piso de cimento 

queimado, todo murado, sem portão. LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) 

BEM(NS): Rua das Dombéias, nº 745 – Jardim das Oliveiras, Sinop - MT 

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 122.281,73 ÔNUS, RECURSO OU 

CAUSA PENDENTE: ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) 

bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da 

avaliação. Não havendo licitantes ou oferta nessas condições na primeira 

data, na segunda data o(s) bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo 

maior lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a 

hipótese de preço vil (CPC, arts. 886, 891 e 899). OBSERVAÇÃO: Caso 

o(s) executado(a, s) e/ou seu(s) respectivo(s) cônjuge(s) não seja(m) 

encontrado(a,s) para intimação pessoal, ficam intimados do ato através do 

presente edital. Não havendo expediente nos dias acima designados, fica 

desde já designado o próximo dia útil para a realização do ato. Eu, NIRLEI 

APARECIDA ALVES MARTINEZ BOTIN, digitei. Sinop - MT, 19 de junho de 

2018. Vânia Maria Nunes da Silva Gestora Judicial Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001641-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA CAROLINA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimar a advogada do credor Dr.ª SIMONE BESOLD para que no prazo de 

cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim 

de proceder o cumprimento do mandado de intimação da venda judicial, no 

bairro Jardim das Oliveiras, devendo para tanto recolher a guia através do 

site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ. Ainda, para que compareça perante esta 

escrivania e retire o Edital de Venda Judicial para que seja providenciada a 

sua publicação em jornal local de ampla circulação (art. 887, §3º, ultima 

parte do CPC, conforme decisão abaixo transcrita. Vistos, etc. Trata-se de 

ação de execução que Colonizadora Sinop S/A move contra Nayara 

Carolina de Souza. A executada foi devidamente citada, ID 4278423, e não 

pagou a dívida e nem opôs embargos. Na sequência, foi realizada a 

penhora de um imóvel de sua propriedade, ID 5529148 e ID 5529178, o 

qual foi avaliado em R$ 120.000,00. Houve a audiência de conciliação 

realizada em 07.12.2017, a qual restou infrutífera, razão pela qual foi 

designado o leilão do imóvel penhorado, ID 11087590. O valor atualizado 

da avaliação do imóvel penhorado era de R$ 122.365,85, ID 13069449, no 

entanto ele foi arrematado em segunda praça por R$ 55.000,00, conforme 

termo ID 13291313, ferindo de morte o disposto no art. 891, parágrafo 

único do CPC, razão pela qual anulo a referida venda judicial. Intime-se a 

arrematante acerca da presente decisão, e havendo o requerimento, 

expeça-se em seu favor o respectivo alvará de levantamento da 

importância depositada nos presentes autos. No mais, designo o dia 

04/09/2018, às 14:00 horas, data para realização do primeiro leilão, 

devendo ser comunicado de que se o bem não alcançar lanço superior à 

importância da avaliação, fica designado o dia 18/09/2018, às 14:00 horas, 

para realização do segundo leilão, e a sua alienação pelo maior lanço. 

Publiquem os editais de leilão, art. 887, § 3º, ultima parte, devendo a 

secretaria cumprir o que determina o art. 886 e incisos do C.P.C., e ainda, 

cientificando-se, se for o caso, com pelo mesmo cinco dias de 

antecedência, aqueles indicados no art. 889 do mesmo diploma legal. 

Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado, e na falta deste, 

pessoalmente, por carta registrada, mandado, edital, ou por qualquer outro 

meio idôneo, do dia, hora e local da alienação judicial, art. 889, I, c/c 

parágrafo único, do NCPC. Atualize-se o débito, incluindo-se as despesas 

com os editais pelo menos cinco dias antes da data designada para o ato. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001641-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA CAROLINA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001641-22.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A EXECUTADO: NAYARA CAROLINA DE 

SOUZA Vistos, etc. Trata-se de ação de execução que Colonizadora 

Sinop S/A move contra Nayara Carolina de Souza. A executada foi 

devidamente citada, ID 4278423, e não pagou a dívida e nem opôs 
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embargos. Na sequência, foi realizada a penhora de um imóvel de sua 

propriedade, ID 5529148 e ID 5529178, o qual foi avaliado em R$ 

120.000,00. Houve a audiência de conciliação realizada em 07.12.2017, a 

qual restou infrutífera, razão pela qual foi designado o leilão do imóvel 

penhorado, ID 11087590. O valor atualizado da avaliação do imóvel 

penhorado era de R$ 122.365,85, ID 13069449, no entanto ele foi 

arrematado em segunda praça por R$ 55.000,00, conforme termo ID 

13291313, ferindo de morte o disposto no art. 891, parágrafo único do 

CPC, razão pela qual anulo a referida venda judicial. Intime-se a 

arrematante acerca da presente decisão, e havendo o requerimento, 

expeça-se em seu favor o respectivo alvará de levantamento da 

importância depositada nos presentes autos. No mais, designo o dia 

04/09/2018, às 14:00 horas, data para realização do primeiro leilão, 

devendo ser comunicado de que se o bem não alcançar lanço superior à 

importância da avaliação, fica designado o dia 18/09/2018, às 14:00 horas, 

para realização do segundo leilão, e a sua alienação pelo maior lanço. 

Publiquem os editais de leilão, art. 887, § 3º, ultima parte, devendo a 

secretaria cumprir o que determina o art. 886 e incisos do C.P.C., e ainda, 

cientificando-se, se for o caso, com pelo mesmo cinco dias de 

antecedência, aqueles indicados no art. 889 do mesmo diploma legal. 

Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado, e na falta deste, 

pessoalmente, por carta registrada, mandado, edital, ou por qualquer outro 

meio idôneo, do dia, hora e local da alienação judicial, art. 889, I, c/c 

parágrafo único, do NCPC. Atualize-se o débito, incluindo-se as despesas 

com os editais pelo menos cinco dias antes da data designada para o ato. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006040-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT0005237A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VITOR BUGHAY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006040-26.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ATACADAO 

S.A. REQUERIDO: PAULO VITOR BUGHAY Vistos, etc... Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. Cumprida, 

devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. Ocorrendo 

algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas 

previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo 

legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata. Às 

providências. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012998-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA LUZIA DE BEZERRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012998-62.2017.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: SANDRA LUZIA DE BEZERRA DE SOUZA 

Vistos, etc... Intime-se a Autora para que dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento, e não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o 

representante legal da Autora, consignando as mesmas advertências. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006064-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ VARGAS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT0013685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REONILDO DANIEL PRANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006064-54.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JUAREZ 

VARGAS PINTO REQUERIDO: REONILDO DANIEL PRANTE Vistos, etc... 

Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o envio do instrumento do 

mandato conferido ao advogado, eis que trata-se de cópia essencial para 

o cumprimento da missiva, nos termos do art. 260 do CPC. Com o aporte, 

cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. 

Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata. 

Às providências. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005898-22.2018.8.11.0015

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:

GISLENE TOMKIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005898-22.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GISLENE TOMKIEL 

Vistos, etc... Compulsando os autos, verifico que a notificação 

extrajudicial foi devolvida pelo motivo “carteiro não atendido” (ID. 13634254 

– Pág. 17), nesses casos, cabe ao Autor proceder com a notificação ficta 

da devedora/Réu, por meio de edital, para que comprove que a constituiu 

em mora. Nesse sentido: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE 

NO CONTRATO MAS DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE" - NÃO 

PROVIDENCIADA NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS - MORA NÃO 

CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação 

extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato mas 

devolvida pelo motivo "ausente" não é suficiente para comprovar a mora, 

cabendo ao credor fazê-lo por outros meios. A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente 

(Súmula n. 72/STJ). (Ap 45724/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, 

Publicado no DJE 26/05/2017) Deste modo, intime-se o Requerente, para 

que traga aos autos documento que comprove a constituição em mora da 

devedora, tendo em vista que consta somente a notificação extrajudicial 

que retornou pelo motivo “carteiro não atendido”. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000954-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. P. M. D. F. (REQUERENTE)

A. M. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIANEZ CHRISTINE SILVA OAB - MT24280/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. &. C. L. -. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000954-74.2018.8.11.0015. REQUERENTE: APARECIDO 

MARQUES DE FREITAS, ANA CAROLINA PEREIRA MARQUES DE FREITAS 

REQUERIDO: LEANDRO & CIA LTDA - ME Vistos, etc... Defiro o pedido de 
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ID. 13495623, e consequentemente redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 25/07/2018 às 16:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do 

Fórum desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da 

multa do art. 334, § 8º do CPC. No mais, cumpra-se a decisão de ID. 

12283696. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013131-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LUIZ LEMANSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI OAB - MT22252/O (ADVOGADO)

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A (ADVOGADO)

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TRIGALLE LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORLANDO CESAR JULIO OAB - MT0010004S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013131-07.2017.8.11.0015. AUTOR: ADILSON LUIZ 

LEMANSKI RÉU: TRANSPORTADORA TRIGALLE LTDA - ME Vistos, etc... 

Considerando que a Requerida manifestou interesse na realização de 

audiência de conciliação, ID. 11200155, designo audiência para o dia 

25/07/2018, às 17:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do Fórum 

desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa 

do art. 334, § 8º do CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o 

disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 

de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 

meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, a ré 

deverá contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o 

disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013131-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LUIZ LEMANSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI OAB - MT22252/O (ADVOGADO)

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A (ADVOGADO)

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TRIGALLE LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORLANDO CESAR JULIO OAB - MT0010004S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013131-07.2017.8.11.0015. AUTOR: ADILSON LUIZ 

LEMANSKI RÉU: TRANSPORTADORA TRIGALLE LTDA - ME Vistos, etc... 

Considerando que a Requerida manifestou interesse na realização de 

audiência de conciliação, ID. 11200155, designo audiência para o dia 

25/07/2018, às 17:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do Fórum 

desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa 

do art. 334, § 8º do CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o 

disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 

de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 

meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, a ré 

deverá contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o 

disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004497-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. A. D. S. (REQUERENTE)

R. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. A. M. (REQUERIDO)

N. C. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO OAB - MT10402/O 

(ADVOGADO)

 

Intimar o advogado dos autores para que compareça perante este juízo e 

respectiva, no prazo de cinco (5) escrivania e retire o Edital de Citação do 

requerido, para providenciar a sua publicação na imprensa oficial e local. 

Intimá-lo ainda para que, no prazo de quinze (15) dias querendo apresente 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002216-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE FRANCISCA DE AGUIAR PENTIADO (REQUERENTE)

IVANTEL DE OLIVEIRA PENTIADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT0018677A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DA CUNHA PINTO NETTO (REQUERIDO)

SAMUEL PINHEIRO LOPES (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (5) dias proceda 

ao pagamento das custas processuais, em seis parcelas mensais e 

sucessivas, vencendo-se a primeira em cinco dias, sob pena de extinção, 

conforme despacho abaixo transcrito. Intimá-lo também para que no 

mesmo prazo informe o atual e completo endereço do requerido Pedro da 

Cunha Pinto Netto, para que posteriormente possa ser expedido carta de 

citação. Vistos, etc... Com o fundamento no art. 98, § 6º do CPC, defiro o 

pedido de parcelamento das custas processuais em seis parcelas. 

Intimem-se os Autores para que procedam ao pagamento das custas 

processuais, em seis parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a 

primeira em cinco dias, sob pena de extinção. Citem-se os réus para 

integrarem a relação processual. Designo audiência de conciliação para o 

dia 08/08/2018, às 13:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do Fórum 

desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa 

do art. 334, § 8º do CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o 

disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 

de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 

meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, os 

réus deverão contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se 

o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004272-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSO RODRIGUES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PISO BOM CONCRETO USINADO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor DR. MAURICIO RICARDO ALVES para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Chácara N. Sr.ª Aparecida, BR 140, devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – adicionar o 

número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e 

gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ., conforme 

despacho abaixo transcrito. Vistos, etc... Cite-se a ré para integrar a 

relação processual. Designo audiência de conciliação para o dia 

08/08/2018, às 15:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do Fórum 

desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa 

do art. 334, § 8º do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o 

disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 

de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 
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meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, a ré 

deverá contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o 

disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1005366-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP (AUTOR)

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005366-48.2018.8.11.0015. AUTOR: SANTA IZABEL 

AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, VETERINARIA 

AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc... 

Cumpra-se a cota Ministerial de ID. 13710807. Faça acompanhar do 

mandando de intimação cópia da decisão, Id. 13390632, e da quota 

ministerial, Id. 13710807, bem como, que o prazo para apresentação da 

relação de bens é de 10 dias. Após, façam-me os autos cls. para 

deliberação. 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.: 174967 Nr: 10499-98.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAELE KARANA COMÉRCIO DE FLORES, ANA 

PAULA RODRIGUES PEREIRA, HEBER FELIPE DA SILVA E SOUZA

 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:

 Intimar o advogado do autor Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, nos autor da carta precatória nº 

1003116-81.2018.8.11.0002 em trâmite na Vara Especializada em Direito 

Bancário de Várzea Grande, devendo para tanto recolher a guia através 

do site www.tjmt.jus.br, no link Emissões de Guias-guia de diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando-se a guia e 

respectivo comprovante de pagamento na precatória, sob pena de 

devolução nos termos do cap. 2, Seção 7, art. 393 CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 199767 Nr: 2442-23.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS DORES SOARES BUENO

 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:

 Intimar o advogado do apelado Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

para apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 

284/487, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 241458 Nr: 12922-26.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA NOGUEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIVES GILMAR PETRAZZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA ZAMBIASI - 

OAB:14.471-A, Paula Dall Pizzol Moreira - OAB:20351-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - 

OAB:OAB/MT 21.250-0,  MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Intimar a advogada do autor Dra. JOELMA ZAMBIASI para que acompanhe 

o cumprimento da carta precatória que será enviada via malote digital ou 

PJE à Comarca de Tabaporã - MT, a fim de que a mesma não seja 

devolvida por falta de providência da parte, bem como para que todas as 

manifestações referentes a mesma sejam realizadas diretamente naquela 

Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 312812 Nr: 16279-43.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. JORGE LUIS ZANON para que no prazo 

de cinco (05) dias, se manifeste e requeira o que entender de direito 

acerca da certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls. 48, com 

relação a não intimação de Agenor Casonatto, bem como, efetue o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação de Sady Casonatto, no bairro São 

Cristovão, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 159182 Nr: 6467-84.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON SILVIO DUQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO GUARAPARI LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA GUIMARÃES MARQUES 

RAMOS DA FONSECA - OAB:12.993, ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Processo nº 6467-84.2011

Vistos, etc.

Aguarde-se o cumprimento da deprecata de fls. 149.

Após, cumpra-se a decisão de fls. 66/67.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 157082 Nr: 4180-51.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SILVIO DUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 
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OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA GUIMARÃES 

MARQUES RAMOS DA FONSECA SCHNEIDER CONTINI - 

OAB:12993-MT, ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI - 

OAB:13894/MT

 Processo nº 4180-51.2011

Vistos, etc.

Considerando que a tese defendida nos embargos à execução é a de 

inexistência total da dívida ante o não cumprimento do contrato entabulado 

entre as partes, indefiro o pedido de levantamento requerido pela 

exequente e determino que se aguarde o julgamento dos embargos à 

execução nº 6467-84.2011.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 152823 Nr: 915-41.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CARVALHO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTICA MATIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - 

OAB:11322/MT

 Intimar o advogado da devedora Dr. FRANCISCO ANIS FAIAD para que no 

prazo de quinze dias cumpra a obrigação, na forma como requerido na 

petição de fls. 141/142, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e mais honorários advocatícios em 10%, ficando ciente que 

findo o prazo sem pagamento inicia-se automaticamente o prazo de 15 

dias para o oferecimento de impugnação, conforme art. 525 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 316011 Nr: 195-30.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTEVIR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE DA SILVA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DA SILVA RAMOS - 

OAB:22.994/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. GILBERTO DA SILVA RAMOS para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação e 

intimação, no bairro Setor Comercial, devendo para tanto recolher a guia 

através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

escolher a opção emissão de guia diligência – adicionar o número do 

processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em 

seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 329159 Nr: 8896-77.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO TEZINI MOLINA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARICIO CARDOZO DA ROZA, SOAN DE 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:MT - 3063-A, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado.

Com o objetivo de inquirir a(s) testemunha(s) conforme deprecado, 

designo audiência para o dia 08/11/2018 às 14:30 horas.

 Nos termos do art. 98, II do CPC, determino a intimação judicial das 

testemunhas arroladas pelo beneficiário da justiça gratuita.

Comunique-se ao juízo Deprecante.

Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 122230 Nr: 1390-31.2010.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. C. DE OLIVEIRA LANCHES, ROSA CRISTINA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT

 Intimar o advogado do requerido Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA do teor da sentença de fls. 353/365, conforme parte dispositiva 

abaixo transcrita.

SENTENÇA/DISPOSITIVO: (...)Por essas razões, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os 

presentes Embargos à Execução, CONDENANDO as Embargantes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, 

ficando sua cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 

82.

 Translada-se cópia desta decisão para os autos de n° 

11227-47.2009.811.0015 (Número antigo 2009/542 – Código nº 118887), e 

prossiga a execução em seus ulteriores termos. Com o trânsito em julgado 

da sentença, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 

15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), 

porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, 

desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de 

cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre 

o valor da condenação e honorários se segunda fase. P.R.I.C. Sinop/MT, 

16 de maio de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 123083 Nr: 2253-84.2010.811.0015

 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: MARISA TERESINHA COSTA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR FERNANDO F. SARAIVA - 

OAB:13.268, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180

 (...) O que se conclui é que tanto o TO/MI nº 6218/DRE/2009, como a 

perícia realizada pela POLITEC foram confeccionadas irregularmente, 

tendo em vista terem sidos realizados sem a presença de testemunhas ou 

técnico de sua confiança para acompanhar o procedimento, bem como 

sem a devida ciência da Autora, violando a garantia constitucional ao 

contraditório e a ampla defesa. Tais fatos invalidam a cobrança da fatura, 

de sorte que a declaração de inexistência do débito é à medida que se 

impõe. Diante do exposto, CONFIRMO a liminar anteriormente concedida às 

fls. 59/60, e nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão da Autora, para DECLARAR inexigível o débito 

referente ao mês 12/2009 – Fatura de nº FRC-07-2009700326446-03, com 

consumo de 17.728 kWh, no valor de R$ 13.150,84 (treze mil cento e 

cinquenta reais e oitenta e quatro centavos) (fls. 22). Determino que a Ré 

refaça os cálculos da fatura objeto desta lide, tendo por base somente o 

consumo efetivo da Autora e os respetivos tributos incidentes sobre ele, 
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sendo excluídos os valores referentes aos procedimentos administrativos 

adotados pela Ré (Lavratura do TO/MI e elaboração do Laudo Técnico), 

pelas razões já expostas nos fundamentos desta sentença. Após, deve a 

Ré dar prazo e intimar a Autora para o pagamento da nova fatura. Por fim, 

nos termo do artigo 85, § 2º, do CPC, CONDENO a Ré ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) 

dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso 

haja manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se 

os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários de segunda fase. P.R.I.C. Sinop, 19 de junho de 

2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004497-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. A. D. S. (REQUERENTE)

R. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. A. M. (REQUERIDO)

N. C. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO OAB - MT10402/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sinop - MT 

JUIZO DA Terceira Vara - PJE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: VINTE (20) 

DIAS AUTOS N.º 1004497-85.2018.8.11.0015 ESPÉCIE: AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDO A CRIME DE 

ESTELIONATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA 

PARS PARTE AUTORA: CAMILA GISELLE ALVES DA SILVA e RENATO 

SOARES DA SILVA PARTE RÉ: CARLA ADRIANA DE ABREU MORALES 

Endereço: RUA FELIPE SANTIAGO, CABA 1B QD 33, (RES A MONTEIRO), 

IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78130-872 NILTON CESAR DA 

SILVA Endereço: RUA DOS SALGUEIROS, sn, SETOR RESIDENCIAL 

NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-314 CITANDO(A, S): NILTON CESAR DA 

SILVA, brasileiro, solteiro, vendedor de carros, filho de SEBASTIÃO 

SILVESTRE DA SILVA e de MARIA JANETE SANTANA SILVA, atualmente 

em local não sabido, inscrito na cédula de identidade sob o nº 06321771 

SSP-MT e cadastrado no CPF/MF sob o nº488.553.751-72 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/04/2018 VALOR DA CAUSA: R$ 36.000,00 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO PARTE REQUERIDO NILTON CESAR DA SILVA, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, de conformidade com o despacho abaixo transcrito 

e com a petição inicial e emenda a inicial de ID 13254399, abaixo 

transcritas, para integrar a relação processual, intimando-o para que se 

manifeste em cinco (5) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

sobre o interesse ou não da realização da audiência de 

mediação/conciliação. Caso o requerido manifeste seu não interesse na 

realização da audiência de conciliação/mediação (art. 335, II do CPC), 

deverá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de quinze (15) 

dias, cujo termo inicial será a data do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorre a hipótese do art. 334, §4º, inciso I. ADVERTÊNCIAS: Ocorrendo 

a(s) audiência(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo 

acordo, o réu deverá oferecer contestação, por petição, no prazo de 

quinze (15) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição 

conforme artigo 335, I, do CPC. Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor (art. 344 do CPC)., atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular (artigos, 259, III e 

artigo 721, ambos do novo CPC.. RESUMO DA INICIAL:O Requerente, 

proprietário do veículo VW Jetta, ano/mod. 2009/2010, cor Prata, renavam 

169726770, chassi 3VWRE11K6AM004514, placa NKK-7909, veículo esse 

que havia comprado de Sr. EDGAR GOBBI. No entanto como condição 

negocial entre esse e aquele, não fora fornecido o recibo de transferência 

do veículo até a compensação da última parcela do pagamento do veículo. 

Ato contínuo, com a compensação da última parcela de pagamento do o 

Requerente informou ao Sr. Edgar que não iria transferir o veículo para si, 

pois, logo iria vende-lo. Dessa maneira, alguns dias após anunciar a venda 

do veículo, NILTON CESAR DA SILVA procurou pelo Requerente, momento 

em que lhe fez uma proposta a fim de comprar o veículo. Dada proposta e 

analisada pelo Requerente, lhe pareceu justo o valor ofertado pelo veículo, 

bem como, havia o interesse de venda do mesmo, fechou negócio com o 

Sr. Nilton Cesar da Silva. O negócio cível jurídico realizado entre o 

Requerente e Nilton César da Silva restou consagrado da seguinte forma: 

A – O Requerente naquele momento lhe transferia a posse do veículo, no 

entanto reteria o recibo de transferência (DUT); B – Restou acordado a 

seguinte forma de pagamento: b1 – Nilton Cesar pagaria a quantia de 

R$41.000,00 (quarenta e um mil reais) ao Requerente pelo veículo; b2 - no 

ato da transferência da posse do veículo, Nilton Cesar pagaria em dinheiro 

a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais); b3 – o valor de R$36.000,00 

(trinta e seis mil reais), seria pago com três cheques sendo 3 (três) no 

valor de R$10.000,00 (dez mil reais) cada e um no montante de 

R$6.000,00 (seis mil reais), sendo os respectivos títulos para 05.11.2017, 

28.12.2017, 03.01.2018, 28.01.2018. b4 – restou acordado ainda entre o 

Requerente e Nilton Cesar, que o Requerente somente forneceria o recibo 

de transferência do veículo (DUT) após a compensação do último título de 

credito. Pois bem, dado a data da primeira compensação, o primeiro título 

de crédito fora devolvido, sendo as costas do cheque carimbado pelo 

banco como devolução por motivo nº70. Deparado com esta situação, o 

Requerente deslocou-se até o estabelecimento bancário a fim de obter 

informação sobre o motivo da devolução do cheque. Sendo informado pelo 

Banco que motivo nº 70, trata-se de cheque roubado ou furtado. De porte 

desta informação entrou em contato com o Requerido Nilton Cesar, onde 

esse lhe informou que desconhecia tal informação, bem como, afirmou-lhe 

que não deixaria de arcar com sua obrigação, que estaria lhe passando 

um novo título de crédito à vista, porém não o fez. Para a surpresa do 

Requerente os demais títulos de créditos foram devolvidos pelos 

respectivos bancos pelo mesmo motivo, ou seja, todos os títulos de 

créditos que foram passados para o Requerente como forma de 

pagamento, foram devolvidos sob a suspeita de serem roubados ou 

furtados. Vale frisar, que o cheque nº000119, conta 034507, agência 

1941, Banco Bradesco, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo a 

titular da conta CARLA ADRIANA DE ABREU MORALES e ATUAL 

PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. Não bastasse isso, é sabido que NILTON 

CESAR revendeu o veículo VW JETTA para a segunda Requerida CARLA 

ADRIANA DE ABREU MORALES, bem como, o transferiu para a mesma, 

utilizando-se de meios fraudulentos. Note-se, que o recibo de 

transferência original do veículo encontra-se na posse de EDGAR GOBBI 

CLOVIS, sem que tenha sido se quer preenchido ou reconhecido firma. 

Destaque – se ainda que sem estes documentos, bem como, sem a 

presença do proprietário atual do veículo não é possível dar entrada ou 

início a qualquer processo administrativo de transferência do veículo. 

Dessa maneira há que se perguntar como o Requerido Nilton Cesar de fato 

efetivou a transferência do veículo, sem possuir o Recibo de 

Transferência Original do mesmo, bem como, não obter a assinatura do 

então proprietário EDGAR GOBBI CLOVIS????? Não obstante em consulta 

administrativa junto a agencia do Detran de Sinop – MT, obteve-se a 

informação de que fora pedido a segunda via do Recibo de Transferência 

do veículo VW JETTA, no entanto o presente órgão não prestou 

informação de quem a pediu. Porém, conforme declaração anexa prestada 

por EDGAR GOBBI CLOVIS, é sabido que a segunda via do Recibo de 

Transferência não foi solicitada por ele, tão pouco, forneceu autorização 

ou procuração pública para que alguém o representasse e executasse tal 

ato. Não obstante, há que se destacar o fato de que, houve uma alteração 

no processo administrativo de veículos, hoje é necessário que o cartório 

qual reconheça firma da assinatura no recibo de transferência do veículo 

faça um comunicado ao DETRAN, tal ato denominasse SINAL PÚBLICO. 

Desse modo, como fora feito o reconhecimento de firma da assinatura do 

proprietário no recibo de transferência do veículo em cartório, sendo que o 

proprietário possui o RECIBO DE TRANSFERÊNCIA original, sem se quer 
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preencher, e, ainda, como fora feito o SINAL PÚBLICO? PORTANTO NÃO 

HÁ COMO DIZER QUE NILTON CÉSAR NÃO UTILIZOU DE MEIOS 

FRAUDULENDOS PARA REALIZAR A TRANFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA 

A ATUAL PROPRIETÁRIA. BEM COMO NÃO HÁ COMO DETERMINAR O 

ENVOLVIMENTO DE CARLA ADRIANA DE ABREU MORALES NO 

PRESENTE ESQUEMA, UMA VEZ QUE, A REQUERIDA RESIDE NA CIDADE 

DE VÁRZEA GRANDE – MT E REALIZOU A TRANFERÊNCIA DO VEÍCULO 

NA CIDADE DE SALINÓPLIS – PA. FRISE-SE AINDA, QUE UM DOS 

CHEQUES PASSADO POR NILTON CESAR COMO FORMA DE PAGAMENTO 

PARA O REQUERENTE, É DA REQUERIDA CARLA ADRIANA. Outro pronto 

que merece destaque é o fato do Requerente NILTON CESAR, responder a 

16 (dezesseis) inquéritos de crime de estelionato perante a Delegacia de 

Polícia Civil de Sinop – MT, bem como, encontrar-se com mandado de 

prisão em aberto, e, ainda, ter sido dado como foragido pelas autoridades 

policiais. 2 – DA TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS: O 

deferimento da tutela pleiteada mostra-se imperiosa, eis que após a 

celebração do contrato verbal e inadimplemento dos valores, e ainda, 

fraude no processo de transferência do veículo, bem como, o Requerido 

NILTON CESAR encontrar-se foragido da Polícia. Outro ponto que merece 

respaldo, é que não podemos determinar se a Requerida CARLA 

ADRIANA DE ABREU MORALES é terceira de boa-fé ou possui 

participação e age em conluio com o Requerido NILTON CESAR. Pois veja, 

que a Requerida possui domicilio no município de Várzea Grande – MT, no 

entanto, até dado momento o que podemos entender é que a mesma 

deslocou-se até o município de Salinópolis - PA para realizar a 

transferência do veículo. Agora, por que a Requerida realizou uma viagem 

de 2.658 km (dois mil seiscentos e cinquenta e oito quilômetros) para 

realizar a transferência do veículo, sendo que a mesma reside no estado 

de Mato Grosso, a 500 km (quinhentos quilômetros) do município de Sinop 

– MT. A TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS esta pautada em 

Preliminarmente, requerer busca e apreensão do bem para garantir 

adimplemento da obrigação bem como o direito da parte Autora, visto que 

estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. A 

verossimilhança dos fatos alegados se dá pela documentação acostada 

que provam a propriedade do Autor sobre o veículo objeto da lide, a oitiva 

das testemunhas abaixo arroladas. Desta forma justifica-se a proposta da 

presente medida com efeito STATUS QUO ANTE, pois o referido veículo 

corre o risco de não ser encontrado tanto com o requerido como com a 

Requerida, ou ainda pior, que o veículo seja ocultado no momento em que 

a Requerida tome ciência da presente demanda. Quanto ao dano 

irreparável ou de difícil reparação, o Requerente vem sofrendo danos, 

pois é legitimo proprietário do veículo, na medida em que o negócio jurídico 

não foi adimplido e, ainda, há que se falar no crime de estelionato, o que 

claramente caracteriza a fraude. Posto isso, requer se digne Vossa 

Excelência, com fulcro no art. 300 do CPC, conceder a TUTELA DE 

URGÊNCIA, para determinar a busca e apreensão do veículo VW JETTA, 

ano/mod. 2009/2010, cor Prata, renavam 169726770, chassi 

3VWRE11K6AM004514, placa NKK-7909, ao Autor sob pena de multa 

diária a ser arbitrada por esse Magistrado, a fim de reparar os danos já 

causados e prevenir danos futuros pela eventual demora no curso do 

processo. Sendo assim, automaticamente, ter os requeridos a posse do 

aludido veículo, passa a ser injusta e de má-fé, o que caracteriza o 

esbulho autorizando a busca e apreensão do veículo liminarmente 

"INAUDITA ALTERA PARTS". Ora, certamente se o autor não reouver seu 

bem neste momento, o mesmo ira desaparecer novamente, pois se trata 

de veículo utilitário podendo ser dissimulado. Assim, o inadimplemento 

contratual somado ao desaparecimento do veículo e ao crime de 

estelionato, o qual se configurou na utilização de meios fraudulentos para 

requisição da segunda via do Recibo de Transferência, falsificação de 

assinatura do proprietário e reconhecimento de firma, é possível concluir 

que aguardar o desenrolar do processo a execução será infrutífera. 

Assim, o fumus boni juris e periculum in mora pauta-se no risco do bem 

ser ocultado novamente ou, visto que o veículo possui 02 (dois) 

documentos, podendo o segundo, qual fora confeccionado através de 

meios fraudulentos, ser usado para ser transferido a outra pessoa. 

Requer ainda, seja inserido no banco de dados do DETRAN –PA, restrição 

para transferência do veículo, com base nos fatos aqui expostos, bem 

como, nos documentos carreados, os quais dão veracidade aos fatos. Por 

fim requer o deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA 

PARS com fulcro no art.300 do Código de Processo Civil, pautada no 

periculum in mora e no fumus boni iuris, bem como, há fundamentação 

suficiente nos documentos carreados nesta petitória. 3 – DA RECISÃO 

CONTRATUAL STATUS “QUO ANTE” DEVIDO AO CRIME DE 

ESTELIONATO: Pois bem, a rescisão contratual é imperiosa em razão do 

inadimplemento contratual do réu nos termos do art. 389 do Código Civil, 

pois não pagou o preço ajustado. Veja Vossa Excelência, que o 

Requerente nada recebeu pelo negócio jurídico realizado, além de ter sido 

enganado ao passo em que recebeu cheques furtados/roubados e ainda, 

ser vítima de estelionato. Pois resta consubstanciado que não só o 

negócio jurídico foi viciado por meios fraudulentos, ao passo de que o 

Requerente recebeu como forma de pagamento cheques 

furtados/roubados, como também foi utilizado meios fraudulentos para 

realizar a transferência do veículo para outra pessoa. Destaque-se ainda, 

que no momento em que o Requerida passou os cheques de pagamento 

para o Requerente, entre eles já se encontrava o cheque da Requerida 

Carla Adriana de Abreu Morales. Note-se que o contrato de compra e 

venda firmado ente o Requerente e o Requerido Nilton Cesar da Silva, 

tinha um prazo estipulado para adimplemento da obrigação, qual seja de 

100 (dias) a partir da entrega do veículo. O Requerido incorreu em mora no 

cumprimento das obrigações assumidas, deixando de pagar as 

prestações vencidas e por conseguinte, em virtude do contrato de compra 

e venda verbal (declaração de testemunhas), tem-se por rescindido o 

contrato, conforme autoriza o novo código civil em seu artigo 476: "Nos 

contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua 

obrigação, pode exigir o implemento da do outro". Consoante a exposição 

fática, requer seja declarado a rescisão do Contrato de compra e venda 

verbal pactuado entre os litigantes, com fulcro nos documentos que 

instruem a presente peça inaugural. Não se pode negar que o Requerido 

negligencia as vias de o autor viabilizar os seus direitos, da melhor 

maneira possível, bem como, está de má-fé, já que revendeu o veículo 

utilizando meios fraudulentos, sem se preocupar em adimplir as parcelas 

do veículo. Pelos fatos acima expostos requer seja deferida a tutela ora 

pleiteada, a fim de conferir a busca e apreensão do veículo, uma vez que 

resta consagrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, posteriormente 

com a consequente rescisão contratual. 4 – DOS PEDIDOS E 

REQUERIMENTOS:Ante o exposto, requer: A) Seja concedida a TUTELA 

DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS, a fim determinar a apreensão e 

entrega do bem ao autor, sendo o veículo VW JETTA, ANO/MOD. 

2009/2010, COR PRATA, RENAVAM 169726770, CHASSI 

3VWRE11K6AM004514, PLACA NKK-7909, o qual se encontra em posse 

da Requerida CARLA ADRIANA DE ABREU MORALES; A.1) Com o 

deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA, seja deferido segredo de justiça 

dos autos, eis que a medida evitará que seja frustrado o cumprimento da 

liminar; B) Requer seja deferido o parcelamento das custas e taxas 

processuais em 6 (seis) parcelas com fulcro no §6 do art.98 do Código de 

Processo Civil; D) Após, seja citado a requerida, com AR, dos termos da 

presente ação, para que, caso queira, conteste a ação, sob pena de 

confissão e revelia; E) Seja declarada a rescisão contratual, 

estabelecendo-se o statu quo ante, com a reintegração definitiva do autor 

no bem objeto da lide, bem como condenado os Requeridos nas custas 

processuais e honorários advocatícios de sucumbência; F) Não sendo 

possível a reintegração de posse, requer seja condenado os Requeridos 

ao pagamento do valor inadimplente, ou seja, R$ 36.000,00 (trinta e seis mil 

reais), atualizado pelo índice INPC IBGE, devidamente corrigidos, com juros 

compostos de 01% ao mês e honorários advocatícios de sucumbência e 

custas processuais. Pretende provar o alegado por todas as provas em 

direito admitidas. Dá-se a causa o valor de 36.000,00 (trinta e seis mil 

reais). Aguarda deferimento. Sinop – MT, 25 de maio de 2016. VINICIUS 

ROLIM DE MOURA OAB – MT 23.992/O. EMENDA A INICIAL: CAMILA 

GISELE A. DA SILVA e RENATO SOARES DA SILVA, já devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, por intermédio de seu advogado, que 

está subscreve, devidamente constituído para este ato, vem a honrosa 

presença de Vossa Excelência EMENDAR A INICIAL Em cumprimento ao 

despacho retro proferido, os Requerentes esclarecem que encontram-se 

no polo ativo da presente demanda por serem proprietários legítimos do 

veículo, como restará demonstrado e comprovado a seguir. Os 

Requerentes eram proprietários do veículo VW SAVEIRO CROSS MA, 

ANO/MODELO 2014-2015, RENAVAM 0100638178, PLACA OBN-6730, 

COR BRANCA, o qual encontrava-se financiado perante o banco UNICRED 

MATO GROSSO. Não obstante, os Requerentes venderem o veículo VW 

SAVEIRO CROSS MA, para o Sr. EDGAR GOBBI, sob as seguintes formas 

de pagamento:A – importância de R$39.639,00 (trinta e nove mil 

seiscentos e trinta e nove reais), representado como dação em 

pagamento através do veículo automotor MARCA/MODELO I/VW JETTA, 
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ANO/MODELO 2009-2010, COR PRATA, PLACA NKK-7909, RENAVAM 

169726770 de propriedade de EDGAR GOBBI CLOVIS. B – a importância 

de R$5.000,00 (cinco mil reais), pago no ato da assinatura do contrato, 

representado pela cártula de cheque nº000387, conta corrente 

nº00009108-1, Banco Unicred, de titularidade EDGAR GOBBI CLOVIS; C – 

a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), representado pela folha de 

cheque, nº 001277, conta corrente, nº 00303-3 do banco HSBC, de 

titularidade de EDGAR GOBBI CLOVIS, datado para 19.03.2017. No 

entanto, o veículo VW JETTA ANO/MODELO 2009-2010, COR PRATA, 

PLACA NKK-7909, RENAVAM 169726770, também financiado em nome de 

EDGAR GOBBI CLOVIS, fato este que se comprova através do extrato de 

consulta ao DETRAN-MT anexo aos autos, ID 12910473, restando 

consubstanciada a restrição de transferência, devido a se tratar de 

veículo alienado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Porem com a 

devida quitação do veículo, como os Requerente não obtinham vontade de 

permanecer com o mesmo, no intuito de evitar gastos e transtorno do 

processo administrativo de transferência, os Requerentes optaram por 

transferir o veículo somente quando vendessem a terceiro. Dessa 

maneira, após a data 19.03.2017, os Requerente venderam o veículo para 

NILTON CESAR DA SILVA, restando acordado que somente transfeririam 

o veículo para esse, após a compensação da última cártula de crédito 

(cheque) dada como forma de pagamento. Porem a presente relação entre 

os REQUERENTES e NILTON CESAR DA SILVA, não se concretizou, tendo 

em vista que as cártulas de créditos passadas como forma de pagamento 

são furtada/roubas/clonadas. Note-se que no verso do cheque em nome 

de CARLA ADRIANA DE ABREU MORALES, há o carimbo da entidade 

bancária, devolvido por motivo nº 20, o qual significa, cheque sustado ou 

revogado em virtude de roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em 

branco. Já referente aos cheques da instituição bancaria SICREDI, quando 

apresentados pelos Requerentes, no guichê do caixa da referida 

instituição para depósito, fora informado que os mesmos encontravam-se 

sustados em virtude de roubo/furto/clonados. Esta informação pode ser 

comprovada, através do boletim de ocorrência nº 2017.333015, lavrado na 

data de 06.10.2017, sendo o comunicante EWERTON JARDEL PASIN, 

sócio proprietário da empresa PASIN & PASIN LTDA ME. Note-se que o 

comunicante, EWERTON JARDEL PASIN, narra que fora furtado do seu 

veículo o talão de cheques com folhas de nº 1323 à 1336. Ato continuo, 

verifica-se que o número das folhas de cheques anexas aos autos, ID 

12909409, são compatíveis com a numeração do talão de cheque furtado 

do veículo de EWERTON JARDEL PASIN, sócio proprietário da empresa 

PASIM & PASIN LTDA ME. Cabe aqui ainda relatar, que na data de 

16.05.2018, os Requerentes receberam a notícia de que a POLICIA 

MILITAR do município de VARZEA GRANDE – MT, realizaram a abordagem 

ao veículo VW JETTA, placa NKK-7909, cor prata, RENAVAM 169726770. 

Durante a abordagem a condutora CARLA ADRIANA DE ABREU 

MORALES, ao ser indagada pelos policiais, a mesma revelou que teria 

obtido o veículo de NILTON CESAR DA SILVA, por compensação de dívida. 

Por fim a Policia Militar constatou que o veículo possui dois CRLV 

(CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO) com numerações diferentes, 

bem como, de estados diferentes, diante deste fato a Policia Militar realizou 

a apreensão do veículo e o encaminhou para Delegacia de Polícia Civil de 

Várzea Grande - MT. Nestes termos; Pede deferimento. Sinop – MT, 

17.05.2018 VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB – MT 23.992/O DESPACHO: 

Vistos, etc. Defiro a emenda à inicial de ID. 1329041. Trata-se de ação de 

busca e apreensão por rescisão contratual devido a crime de estelionato 

c.c pedido de tutela de urgência inaudita altera pars que Camila Gisele A. 

da Silva e Renato Soares da Silva movem contra Carla Adriana de Abreu 

Morales e Nilton Cesar da Silva em decorrência de um suposto golpe que 

afirmam ter sofrido dos requeridos, consistente na alienação de um 

veículo VW Jetta, placa NKK-7909. Aduzem os autores que adquiriram o 

veículo em questão do Sr. Edgar Gobbi, no entanto não transferiram o 

registro de propriedade junto ao DETRAN-MT porque logo iriam vendê-lo. 

Alega que o requerido Nilton entrou em contato a fim de adquirir o veículo, 

oferecendo uma entrada de R$ 5.000,00 e R$ 36.000,00 em quatro 

parcelas mensais através de cheques pós datados, de titularidade da 

requerida Carla Adriana de Abreu Morales, o que foi aceito pelos autores, 

ficando certo que o documento de transferência - DUT somente seria 

entregue após a quitação da dívida. Afirmam que os cheques voltaram 

pelo motivo 70 (cheque roubado ou furtado), e que mesmo retendo o 

documento de transferência - “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”. DUT do veículo, 

os requeridos lograram êxito em transferir a propriedade dele para a 

requerida Carla, razão pela qual concluem que caíram em um golpe. Desta 

forma, buscam a tutela deste juízo a fim de desfazer o negócio e retornar 

ao status quo ante. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do 

novo CPC que 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”.Compulsando os autos, verifico que 

o veículo VW Jetta, placa NKK-7909 pertence à autora Camila Giselle 

Alves da Silva, por força do contrato de compra e venda firmado com 

Edgard Gobbi Clovis, doc. ID 12909298, enquanto que o Boletim de 

Ocorrência ID 12909437, os cheques ID 12909409, a certidão da 

Delegacia de Polícia ID 12909460 e o Documento de Transferência do 

veículo em branco, doc. ID 12909631, corroboram com os fatos alegados 

na inicial de que os autores caíram em um suposto golpe perpetrado pelo 

requerido Nilton, o que evidencia a probabilidade do seu direito. O perigo 

na demora resta consubstanciado no fato de que o veículo em discussão 

teve a sua propriedade transferida de forma supostamente fraudulenta 

para a requerida Carla, a qual encontra-se em sua posse e pode aliená-lo 

a terceiro de boa fé a qualquer momento, esvaindo o objeto da presente 

ação. Pelo exposto, uma vez presentes os requisitos exigidos pelo art. 

300 do CPC, defiro o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar 

incidental para determinar a busca e apreensão do veículo VW Jetta, placa 

NKK-7909, bem como o seu bloqueio via RENAJUD, devendo o veículo ser 

depositado nas mãos da da autora ou de quem ela indicar, mediante 

compromisso de fiel depositário. Expeça-se o necessário. Considerando 

que os autores manifestaram não terem interesse na realização da 

audiência de conciliação/mediação, determino a citação dos Réus para 

integrarem a relação processual, intimando-os para que se manifestem em 

cinco dias sobre o interesse ou não na realização da referida audiência. 

Havendo interesse, façam-me os autos cls. para designar audiência de 

conciliação, caso contrário, ficarão os Réus advertidos de que o prazo 

para a contestação tem início a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência, art. 335, II do CPC, ou após o prazo de 05 dias 

concedidos para sua manifestação. Intime-se Cumpra-se CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO Eu, NIRLEI APARECIDA ALVES 

MARTINEZ BOTIN, digitei. Sinop - MT, 15 de junho de 2018. Vânia Maria 

Nunes da Silva Gestora Judicial Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005949-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA BANCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA RIBEIRO NOVAES OAB - SP197105 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GOLOMBIESKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005949-33.2018.8.11.0015 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008536-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL PAULO FREIRE (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALFREDO ARAUJO KROETZ OAB - SP210585 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. DE MELO MADEIRAS - EPP (DEPRECADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008536-62.2017.8.11.0015 Ante a petição de ID 

11969934, informando que o endereço do executado é a Comarca de 
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Tabaporã – MT, remeta-se a Carta Precatória para tal, comunicando-se o 

Juízo Deprecante. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007265-18.2017.8.11.0015

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:

ROSELI MUNIZ GIACHINI (RÉU)

JONEI ALBERTO VIZZOTO (RÉU)

VILMAR GIACHINI (RÉU)

R. GIACHINI & CIA LTDA - EPP (RÉU)

MARGARETE GIACHINI VIZZOTO (RÉU)

RODRIGO GIACHINI (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007265-18.2017.8.11.0015 Compulsando os autos 

verifico que o despacho de ID10973099 determinou que o requerente 

realizasse o aditamento do acordo. Entretanto, o mesmo realizou o 

aditamento da inicial (ID 11469970). Desta forma, intime-se o requerente 

para no prazo de 05 (cinco) dias aditar o acordo, fazendo constar a 

conversão da ação em execução, com a nuencia dos executados, bem 

como apresentar as matrículas atualizadas dos bens dados em garantia, 

tendo em vista que as apresentadas estão inelegíveis (ID 11239254), sob 

pena de não homologação do acordo. Intimem-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 128994 Nr: 8209-81.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAESSO & DAGHETTI LTDA -ME, AGUINALDO 

JOSÉ BAESSO, CLEBERSON DAGHETTI, CLEUSIANE RESENDE CARPOLIN

 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:

 Certifico e dou fé que já houve tentativa de citação da requerida 

DAGHETTI & CIA LTDA - ME no endereço encontrado à fl. 120, conforme 

certidão às fls. 96/97. Por esse motivo, nos termos da decisão à fl. 114, 

intimo o advogado da exequente, para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito, no que tange à mencionada executada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 199581 Nr: 2291-57.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON EDUARDO WAGNER, PAULO ROBERTO DI 

FILIPPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS E MARTINS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - OAB:14.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON ANTONIO BOSSA - 

OAB:15099/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do REQUERIDO, para em quinze dias apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação de fls. 118 a 134.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 206253 Nr: 7954-84.2014.811.0015

 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: ARNALDO DE JESUS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, ELLOS FOMENTO 

MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541, LANA CAROLINA LÜBE DOS SANTOS - OAB:14.450, 

LEONARDO MIGUEL BICHARA - OAB:17634, MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225/mt

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do do AUTOR e da requerida ELLOS FOMENTO MERCANTIL 

LTDA, para em quinze dias apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação de fls. 136 a 150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 215507 Nr: 15305-11.2014.811.0015

 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: LUCIANA DE MOURA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:, FABIO 

ROGERIO MARÇAL - OAB:MT/12.492-B, MÁRCIA ABRAHÃO - 

OAB:OAB/MT 10.640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do AUTORA, para em quinze dias apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 146 a 153.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 228548 Nr: 4748-28.2015.811.0015

 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: EVANDRO FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Intimação das partes, acerca da perícia médica designada para o dia 

07/08/2018, às 15h00min, na Gerência de Medicina Legal - POLITEC - 

Sinop/MT, devendo a parte autora comparecer portando os documentos 

obrigatórios informados no ofício à fl. 93.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 222180 Nr: 967-95.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCINDO TOMELIN, FILOMENA TOMELIN, TARCÍSIO 

EDEVALDO TOMELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO 

- OAB:14583/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 

14258-A

 Código nº 222180

Tendo em vista que a matéria em discussão nos presentes embargos é 

exclusivamente de direito e deverá ser aclarada por intermédio da prova 

documental, verifico que o feito comporta o julgamento antecipado. Assim, 

intimem-se as partes e voltem-me conclusos para sentença.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello
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 Cod. Proc.: 76971 Nr: 5345-12.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL ROSSI ULIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CAPITAL DE SINOP LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros em nome da parte executada, bem como considerando 

o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 13.105/2015), 

intime-se a executada, na pessoa de seu advogado ou, se não o tiver, 

pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos financeiros efetuada em 

18/06/2018, no valor de R$ 6.130,00 (seis mil, cento e trinta reais).

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, cumpram-se os comandos remanescentes de fls. 284/285.

Sinop/MT, 19/06/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 266724 Nr: 7545-40.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA BORIN LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DAS MADEIRAS SUZANO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, defiro o pedido formulado às fls. 40, com relação à 

pesquisa de veículos registrados em nome da executada CASA DAS 

MADEIRAS SUZANO LTDA – CNPJ nº 05.303.569/0001-40, 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.

Por fim, com fulcro no art. 782, §3º do CPC, oficie-se o Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de incluir o nome da 

executada CASA DAS MADEIRAS SUZANO LTDA em seus cadastros, 

conforme requerido às fls. 40.

Intimem-se.

Sinop/MT, 19/06/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 131413 Nr: 10629-59.2010.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, ALMIRO FRISO 

(ESPÓLIO), MARIO ANDRE LUCKMANN, ELIANA LUZIA SPINELLI 

LUCKMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO 

- OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - 

OAB:14.077.A, MARCELA REIS FRIZON - OAB:20221/O - MT, 

MARISTELA REIS FRIZON - OAB:13535/MT, RODRIGO MOREIRA 

GOULART - OAB:13439-A/MT

 (...)Desse modo, indefiro o pedido de fls. 174/189 e 235/239. Oficie-se ao 

Juízo dos autos do inventário (Cód. 26692), para conhecimento da 

existência da presente ação de usucapião.Outrossim, quanto a alegação 

do espólio de Almiro Friso de que a ação deve ser extinta em razão da 

interrupção do lapso temporal para aquisição do imóvel pela requerente, 

diante da existência de herdeiros menores e incapazes do falecido Almiro 

Friso (fls. 235/282), verifico que se trata ao mérito da demanda e, 

portanto, será decidido na prolação da sentença.(...) fixo os seguintes 

pontos controvertidos: 1-se a requerente exerce posse justa ou injusta 

sobre o imóvel; 2- se a requerente era locatária do imóvel; 3- se há direito 

à usucapião; 4- se há má-fé da requerente.As partes ficam cientes de que 

poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015).Indefiro o pedido de expedição de ofício às empresas Energisa 

e Serviços de Água e Esgoto de Sinop/MT, bem como a Prefeitura 

Municipal de Sinop/MT (fls. 213/214), tendo em vista que se trata de ônus 

da parte, nos termos do artigo 434 do CPC. Defiro a prova oral 

(depoimento pessoal das partes e testemunhal), conforme pleiteada às fls. 

208/211, 213/214 e 283.Designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 24/10/2018, às 14h00min, frisando que o rol de testemunhas deverá 

ser indicado no prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao art. 357, § 4º, 

do CPC/2015.Cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, hora e local da audiência, 

dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos três dias da data da audiência, copia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC/2015).A inércia do advogado no que concerne à intimação das 

testemunhas importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, 

CPC/2015).Intimem-se. CIENTIFIQUE-SE O MINISTÉRIO PÚBLICO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123191 Nr: 2365-53.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS CRIZOSTOMO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSAMÉRICA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 

SEGURANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A, ELISANGELA MARCARI - 

OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO SERGIO FERREIRA 

MENDES - OAB:8909/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - 

OAB:8093/MT

 Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

em relação ao bem imóvel indicado à penhora às fls. 268/269.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 170921 Nr: 5993-79.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO EDEVALDO TOMELIM, COMERCINDO 

TOMELIN, FILOMENA TOMELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 170921

DEFIRO o pedido de fls. 80/80-verso, expeça-se Carta Precatória para 

proceder à avaliação do bem imóvel penhorado às fls. 73.

 Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para, no prazo 15 (quinze) 

dias, manifestarem-se. No mesmo prazo, deverá o exequente apresentar 

a matrícula atualizada do bem imóvel.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 169415 Nr: 4426-13.2012.811.0015

 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: LAURO SKOVRONSKI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELGILNEY WENDELL DENARDI, EDSON 

GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAÚJO CARDOSO 

JÚNIOR - OAB:MT/16856-A, EDUARDO KENYTI ISHIKAWA - 

OAB:MT/10.495-A, GABRIELA DE ABREU VERAS ARAUJO - 

OAB:17.235-A, ODALGIR SGARBI JUNIOR - OAB:11130/MT

 Certifico e dou fé que a contestação de fls.85 a 119 foi protocolada no 

prazo de lei.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias impugná-la.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 266723 Nr: 7544-55.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA BORIN LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA DE MIRANDA CUBA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 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, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015), 

conforme pleiteado pelo exequente, às fls. 43.

Intimem-se.

Sinop/MT, 19/06/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 257022 Nr: 1963-59.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLIANZ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:MT/7394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013

 Código nº 257022

Às fls. 275/278, a carta precatória expedida para a comarca de 

Dourados/MS para inquirição de testemunha foi devolvida a fim de que 

agende a oitiva por videoconferência.

 Todavia, o sistema de videoconferência no Estado de Mato Grosso ainda 

se encontra em fase de implantação, de modo que resta impossibilitado 

este Juízo o agendamento da oitiva da testemunha.

 Ademais, o Provimento nº 184 – CGJ/TJMS, de 27/02/2018, trata-se das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso do Sul.

Assim, desentranhe-se a carta precatória e encaminhe ao Juízo 

Deprecado para o cumprimento de sua finalidade, observando que a 

diligência foi recolhida às fls. 276/277.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 234104 Nr: 8171-93.2015.811.0015

 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: MARIO ANDRE LUCKMANN, ELIANA LUZIA SPINELLI 

LUCKMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA LUISA GERLACH 

GESUALDO - OAB:MT-17290/0, MARCELA REIS FRIZON - OAB:20221/O 

- MT, MARISTELA REIS FRIZON - OAB:13535, MARISTELA REIS 

FRIZON - OAB:13535/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 Código nº 234104

Tendo em vista que nesta data foi proferido despacho saneador e 

designada audiência de instrução e julgamento nos autos da Ação de 

Usucapião (Cód. 131413), REDESIGNO a audiência suspensa às fls. 280 

para o dia 24/10/2018, às 24/10/2018, às 14h00min.

Ademais, cabe aos advogados informarem ou intimarem as testemunhas 

por eles arroladas nos autos do dia, hora e local da audiência, 

dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos três dias da data da audiência, copia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC/2015).

A inércia do advogado no que concerne à intimação das testemunhas 

importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC/2015).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 231168 Nr: 6336-70.2015.811.0015

 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: NELSO PEDROSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEVIDOR TURISMO LTDA.-ME, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A, ANTONIO NILSON KLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT

 Intimação do advogado do requerido, para, no prazo de 5 (cinco) dias: 1) 

proceder o pagamento do Preparo da Carta Precatória a ser enviada ao 

Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, para Citação do Denunciado à Lide 

Antônio Nilson Klos. (obs.: guias para o recolhimento estão disponíveis no 

site ), ficando consignado que a diligência do(a) Oficial de Justiça deverá 

ser recolhida no Juízo Deprecado, sob pena de incidir nas penalidades 

cabíveis; 2) comparecer à Secretaria da 4ª Vara Cível, para retirar a Carta 

Precatória de Citação do Denunciado à Lide Nobre Seguradora do Brasil 

S.A. e providenciar a sua distribuição junto ao Juízo da Comarca de São 

Paulo/SP, comprovando nos autos a distribuição, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 100858 Nr: 7884-77.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO GALVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:122800/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A, SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 (...)DECIDO:Verifico que, em relação à legitimidade do exequente para 

promover o cumprimento de sentença, já foi analisado na decisão de fls. 

1.102/1.103.Quanto ao pedido de homologação dos cálculos de fls. 

1.084/1.093, verifico que o Banco do Brasil S/A, às fls. 1.137/1.140, juntou 

o cálculo da evolução da dívida do exequente.Desse modo, determino a 

intimação do exequente Antônio Galvan e da executada Companhia de 

Seguros Aliança do Brasil, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se sobre o cálculo apresentado pelo Banco do Brasil S/A.Na 

mesma oportunidade, deverá o exequente Antônio Galvan se manifestar 

em relação à petição da executada Companhia de Seguros Aliança do 

Brasil de fls. 1.141/1.143.Ademais, determino a intimação do Banco do 

Brasil S/A para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se em relação à 

petição da executada Companhia de Seguros Aliança do Brasil de fls. 

1.141/1.143.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 226496 Nr: 3624-10.2015.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO BARSAND PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375, JOSIANE PEREIRA DE SOUZA - OAB:18.602-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora para em cinco dias manifestar sobre certidão de fl.50: 

"CERTIFICO E DOU FÉ, em cumprimento ao respeitável mandado, extraído 

autos código autos sob nº 226496, em que diligência nesta cidade e 

Comarca de SINOP, Estado de Mato Grosso, no endereço constante do 

respeitável mandado, por duas vezes em dias alternados Rua dos Araçás, 

Bairro: Setor Comercial, e lá estando, após as formalidades legais e de 

praxes, deixei de proceder à citação da parte requerida Douglas Martin 

Paes de Barros, por não encontrá-lo. CERTIFICO E DOU FÉ, que estando 

no endereço encimado, não encontrei o número da casa ou 

estabelecimento nº 94, entretanto, informado com pessoas residentes 

adjacentes à numeração descrita, não logrei êxito na localização do 

requerido Douglas M. Paes de Barros. Assim sendo, em face desta 

informação e da não localização do requerido nem de seu novo 

logradouro, devolvo o respeitável mandado em Cartório para os devidos 

fins. Por ser verdadeiro e dou fé."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 89612 Nr: 6958-33.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO CESAR JULIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B/MT

 Código nº 89612

Verifico que, a partir de 10/03/2016, o executado Banco do Brasil passou 

a ser representado pelo Dr. Sérvio Túlio de Barcelos, OAB nº 14.258-A, 

conforme procuração juntada às fls. 390/392, dos autos principais Cód. 

75792.

Assim, as intimações das decisões de fls. 449/450, 463/464, 466 e 472, 

foram irregularmente efetivadas em nome dos advogados Dr. Jadir José 

Copetti Novaczyk e Dr. Gustavo Amato Pissini.

Desse modo, atualize-se na capa dos autos e no sistema Apolo o Dr. 

Sérvio Túlio de Barcelos, OAB nº 14.258-A, como advogado do 

executado.

Renovem-se as intimações das decisões de fls. 449/450, 463/464, 466 e 

472 em nome do atual advogado do Banco executado, Dr. Sérvio Túlio de 

Barcelos.

Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000640-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DE ABREU GONZALEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000640-31.2018.8.11.0015 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: 1000768-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO PADILHA FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000768-51.2018.8.11.0015 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008675-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OBRADELLE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008675-14.2017.8.11.0015 Tendo em vista que foi 

homologada a desistência do processo (ID 11125112), pagas as custas 

pela parte autora, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 
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necessárias. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000490-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROCKY LAINE ALVES PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000490-50.2018.8.11.0015 Cuida-se de PEDIDO DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, na qual o autor pugna pela assistência 

judiciária gratuita. DECIDO: A gratuidade da justiça é benefício destinado 

aos hipossuficientes, que não tem condições de litigar sem prejuízo do 

próprio sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece que a parte gozara dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação da 

sua hipossuficiência. Entretanto, a presunção instituída na referida Lei não 

é absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se os elementos existentes nos 

autos indicam a necessidade da concessão do benefício. O Código de 

Processo Civil de 2015, no caput do artigo 98, dispõe sobre aqueles que 

podem ser beneficiários da justiça gratuita: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso dos autos, 

verifico não haver qualquer indicação de que o requerente não possa 

assumir as despesas processuais. Com efeito, verifico que o requerente 

se qualifica como servidor público e intimado a comprovar a 

hipossuficiência ID 11701660, o requerente trouxe o comprovante de 

residência e a declaração de hipossuficiência, que não bastaram para a 

comprovação da hipossuficiência alegada. Desta forma, o requerente não 

faz jus ao benefício pretendido. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL - 

DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

DECISÃO QUE INDEFERE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita é de caráter 

restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes 

menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, 

motivo pelo qual somente pode ser deferida quando comprovada a 

condição especial por qual passa a parte, nos termos do o inciso LXXIV, 

do art. 5º da Constituição Federal.” (AgR 103506/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015). Assim, indefiro a 

gratuidade a justiça, uma vez que não existem nos autos elementos 

autorizadores do benefício pleiteado. Ademais, verifico que o requerente, 

no ID 12056500 pugnou pelo pagamento das custas ao final do processo, 

entretanto, não há previsão legal para tanto, inclusive o artigo 82, caput, 

do CPC, dispõe que o pagamento deverá ser antecipado. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO 

EXTRAJUDICIAL. CUSTAS AO FINAL. IMPOSSIBILIDADE. Inexiste previsão 

legal para o pagamento de custas ao final, tanto que o art. 82 do CPC 

prevê a antecipação das custas pela parte. Ademais, não há nos autos 

elementos comprovando a impossibilidade concreta da efetivação do 

pagamento dos encargos processuais. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo 

de Instrumento Nº 70074150814, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 19/06/2017). 

Desta forma, indefiro o pedido de ID 12056500, determinando a intimação 

da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001142-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILLAY ROGERIO SOUSA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001142-67.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no ID nº 12625297. Em 

consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1001142-67.2018.8.11.0015 – Ação de Busca e Apreensão, movida por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de GILLAY ROGERIO 

SOUSA LIMA. Transitada esta em julgado, pagas as custas pela 

requerente, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne 

as custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 39894 Nr: 3395-36.2004.811.0015

 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: JIZ, DZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZ-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - OAB:17.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha 

de fl. 204/205, destes autos de arrolamento dos bens deixados por 

Américo Zanesco, atribuindo aos nela contemplados os respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvando direitos de terceiros.

2. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se formal de partilha. 

Concomitantemente, com fulcro no art. 659, § 2º, do Código de Processo 

Civil, intime-se a Secretaria de Estado de Fazenda para que efetue o 

lançamento administrativo do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e 

Doação – ITCMD e de outros tributos porventura incidentes no caso. Após, 

arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215880 Nr: 15568-43.2014.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFG, CF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO LUCAS 

BECKER ROSA, para devolução dos autos nº 15568-43.2014.811.0015, 

Protocolo 215880, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004374-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004374-87.2018.8.11.0015 AUTOR: 

E2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SINOP, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - IPTU COM PEDIDO LIMINAR 

proposta por E2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP-MT. Aduz a REQUERENTE que “A Empresa Encore 

Empreendimentos Imobiliários em 13/01/2016, firmou com o Sr. Narciso 

Piasson, proprietário do imóvel rural denominado de Chácara nº 445, 

situada no Bairro de Chácaras Sinop, Município de Sinop-MT, com área de 

12,10 has (doze hectares e dez ares), registrada as margens da Matrícula 

nº 4.062 do Cartório de Registro de Imóveis-CRI de Sinop, um Instrumento 

Particular de Contrato de Parceria em Empreendimento Imobiliário para 

Execução de Loteamento Urbano Incluindo Infraestrutura”. Sustenta que 

“O contrato de parceria firmado entre as partes tinha por objetivo a 

realização de estudos de viabilidade, para implantação de um loteamento 

urbano sobre o imóvel, submetido aos procedimentos da Lei 6.766/79” e 

que “Após a realização de estudos as partes deram início aos 

procedimentos para aprovação do loteamento a ser implantado sobre o 

referido imóvel, tendo criado a empresa ora Requerente com este fim 

específico”. Informa ainda, “a Requerida submeteu os projetos do futuro 

loteamento a aprovação da Prefeitura Municipal, ora Requerida, Cartório de 

Registro de Imóveis e demais órgãos competentes, sendo que para isso, 

adotou todos os procedimentos usuais exigidos, dentre eles, a alteração 

do cadastramento do imóvel de rural para urbano, visto que tal 

procedimento é requisito para análise e aprovação dos projetos em 

comento”, e que “em 10 de março de 2017, a Requerida foi surpreendida 

pelo lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU exercício de 

2017 sobre o imóvel identificado no preâmbulo da presente, no valor de R$ 

59.539,41 (cinquenta e nove mil quinhentos e trinta e nove reais e 

quarenta e um centavos)”. Insta mencionar que, o loteamento em questão 

foi aprovado pela Requerida apenas em 25 de julho de 2017, conforme 

Decreto nº 169/2017 anexo, e registrado no CRI de Sinop em 09 de agosto 

de 2017. Por fim, REQUER, em caráter liminar a “suspensão da 

exigibilidade do IPTU relativo ao exercício fiscal de 2017, sobre o imóvel 

denominado de Chácara nº 445, Inscrição Cadastral nº 

01.053.445.001.000, talão nº 140441”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. 

É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS 

DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada 

no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA 

PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA 

(cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os 

artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, a REQUERENTE pretende a 

suspensão da exigibilidade do IPTU/2017 do imóvel Chácara nº 445, 

Inscrição Cadastral nº 01.053.445.001.000, talão nº 140441, eis que o 

mesmo, segundo o requerente, na data do lançamento do tributo, era 

considerado imóvel rural. Vejamos a análise cronológica dos fatos: 1 – ID. 

12834317: Recibo de Entrega da Declaração do ITR do Exercício 2014; 2 - 

ID. 12834349: Recibo de Entrega da Declaração do ITR do Exercício 2015; 

3 - ID. 12834366: Recibo de Entrega da Declaração do ITR do Exercício 

2016; 4 – ID. Num. 12834485 - Pág. 23-25: em 22/06/2016 o REQUERENTE 

solicita junto ao Município o “cadastro do referido imóvel, por o mesmo se 

encontrar localizado dentro do Perímetro Urbano do Município”; 5 – ID. 

Num. 12834485 - Pág. 26: em 08/07/2016 o Município DECLARA que o 

imóvel Chácara 445, Bairro das Chacaras Sinop, “pertence à área 

denominada ZUI – Zona Urbana Intermediária, conforme Lei nº 029/2006 

do Plano Diretor”; 6 – ID. Num. 12834485 - Pág. 22: em 07/10/2016 o 

REQUERENTE apresenta “Protocolo de Entrega de Documentação para 

Prodeurbs para Cadastramento de Imóvel Urbano”; 7 – ID. Num. 12834485 

- Pág. 27-30: Lei Complementar 136/2016 que aduz em ser art. 2º “A 

Tabela I do Anexo I da Lei Complementar 109/2014 passa a vigorar 

conforme o Anexo I desta Lei Complementar acrescida de novos bairros e 

respectivos fatores de localização”, e, por sua vez o Anexo I, Anexo I, 

Tabela I – Planta Genérica de Valores de IPTU, no item 317 aduz “Imóveis 

pertencentes ao Perímetro Urbano que perderam a característica de rural 

com baixa do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCRI ou outro que 

substitua”; 8 – ID. Num. 12834485 - Pág. 21: em 03/03/2017 foi emitido pelo 

Município a NOTIFICAÇÃO 006/2017 que aduz “que a partir do exercício de 

2017 será cobrado IPTU, de acordo com solicitação de cadastro em 

07/10/2016 e baixa do CCIR deferida em 30/09/2016 da área denominada: 

Chácara 455 – Bairro de Chácaras – Sinop-MT, com área de 

118.149,70m², georreferenciada e aprovada em 06/07/2016, localizada na 

Estrada Alzira, S/N em nome de E2 Empreendimentos Imobiliários Ltda, 

inscrito no CNPJ nº 24.248.711/0001-48, com sede na Estada Jacinta, S/N 

– Bairro de Chácaras – Sinop-MT”, que fora recebida pelo REQUERENTE 

em 22/03/2017; 9 - ID. Num. 12834427 - Pág. 1: Guia de IPTU/2017, emitida 

em 03/03/2017 no valor de R$ 50.647,20; 10 – ID. Num. 12834485 - Pág. 1: 

em 30/03/2017 foi Protocolado Impugnação de Lançamento de Cobrança 

de IPTU 2017; 11 – ID. Num. 12834485 - Pág. 31-33: em 19/07/2017 foi 

proferida SENTENÇA do Recurso Administrativo, aduzindo “considerando 

que a Administração Pública é norteada pelo Princípio da Legalidade que 

vincula os atos administrativos a fazer apenas o que a Lei determina, 

Julgo Improcedente o pedido da Impugnante, mantendo o lançamento do 

IPTU do exercício de 2017”; 12 – ID. Num. 12834597 - Pág. 1: em 

25/07/2017 o DECRETO 169/2017 Promove alteração no Decreto 144/2017 

de 23/06/2017 que aprovou o loteamento denominado “Residencial 

Pienza”; 13 – ID. Num. 12834575 - Pág. 1-11: em 23/08/2017 Protocolo de 

Recurso / Manifestação à Sentença; 14 – ID. Num. 12834575 - Pág. 12- 17: 

em 16/02/2018 Sentença de Recurso em Segunda Instância concordando 

com a sentença prolatada no Processo administrativo n 385/2017; Logo, 

verifica-se que fora solicitado pelo REQUERENTE em 22/06/2016 o 

cadastro do imóvel como Perímetro Urbano do Município, o que foi 

concedido em 08/07/2016. Neste sentido, a NOTIFICAÇÃO deixa claro que 

o IPTU será cobrado em razão da solicitação feita pelo REQUERENTE e a 

baixa do CCIR que foi deferida em 30/09/2016. Ademais, não tem prova 

nos autos de que fora cobrado do REQUERENTE o Imposto Territorial Rural 

- ITR do Exercício 2017, não havendo, portanto, ilegalidade na cobrança do 

IPTU do imóvel Chácara 455 – Bairro de Chácaras – Sinop-MT, com área 

de 118.149,70m², georreferenciada e aprovada em 06/07/2016, localizada 

na Estrada Alzira, S/N em nome de E2 Empreendimentos Imobiliários Ltda, 

inscrito no CNPJ nº 24.248.711/0001-48, com sede na Estada Jacinta, S/N 

– Bairro de Chácaras – Sinop-MT. Assim, diante da ausência de “fumus 

bonis iuris” e “periculum in mora” o INDEFERIMENTO é MEDIDA que se 

IMPÕE. “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada. CITE-SE 

o REQUERIDO, cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, conforme 

art. 183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. 

Após, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, acerca da 

contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005363-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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SILVANA DE LOURDES LORENZETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005363-93.2018.8.11.0015 AUTOR: 

SILVANA DE LOURDES LORENZETTI RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM 

CARATER INCIDENTAL proposta por SILVANA DE LOURDES LORENZETTI, 

em desfavor de MUNICÍPIO DE SINOP. Aduz que o REQUERENTE que 

“aprovada no concurso público, conforme Termo de Posse datado de 

11.06.1998, para o cargo de Professor com Magistério 20H, nomeado por 

meio da Portaria n. 236/1998 datada de 24.06.1998, conforme Termo de 

Entrada em Exercício datado de 12.06.1998 e conforme Termo de Posse 

datado de 11.02.2000, para o cargo de Professor 20H, nomeado por meio 

da Portaria 100/2000 datada de 21.02.2000, conforme Termo de Entrada 

em Exercício datado de 14.02.2000.”. Sustenta que, a “O cargo de 

professor foi primitivamente regulamentado pela Lei 568/99, ao qual 

dispunha sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o 

Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de 

Carreira dos Servidores e dá outras providências.”. Informa ainda que “por 

meio da Lei 758/2004, institui o novo Plano de Carreiras, Cargos e Salários 

dos Profissionais da Educação do Sistema Público Municipal de Sinop. (...) 

as atribuições do professor resultam na “orientação e aprendizagem do 

aluno, participar do processo de planejamento das atividades da escola, 

organizar as operações inerentes ao processo de ensino aprendizagem e 

contribuir para aprimoramento da qualidade do ensino”. Complementa, por 

fim, que “a criação de novos cargos, atribuições e requisitos para 

provimento, bem como o fato dos novos cargos serem ocupados por 

servidores efetivos, mediante transposição, pontuamos que a LC 62/2011 

gerou decesso de caráter pecuniário à Requerente, gerado pela 

transposição do cargo de Merendeira (Lei 568/99) para Apoio 

Administrativo Educacional”. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência 

que seja determinado “para suspender os efeitos do artigo 83 da LC 

62/2011 e determinar o imediato enquadramento do Requerente na LC/ 

62/2011;”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a 

TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte 

Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO 

do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e 

a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 

urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, a REQUERENTE requer “para 

suspender os efeitos do artigo 83 da LC 62/2011 e determinar o imediato 

enquadramento do Requerente na LC/ 62/2011”. Neste sentido, vale 

destacar as seguintes informações juntadas ao processo: 1 – Em ID. Num. 

13345425 - Pág. 1 e Num. 13345425 - Pág. 6 é apresentado o TERMO DE 

POSSE da REQUERENTE para o cargo de PROFESSOR C/ MAGISTÉRIO 

20HS referência QC-06, que foi aprovada no concurso público realizado 

em 07/03/1998; 2 – Portaria de nº 236/98 e 100/2000 que nomeia a 

REQUERENTE para o cargo de PROFESSOR C/ MAGISTÉRIO 20HS, Num. 

13345425 - Pág. 3 e Num. 13345425 - Pág. 8, e Termo de Entrada em 

Exercício em ID. Num. 13345425 - Pág. 2 e Num. 13345425 - Pág. 7; 4 – Lei 

N.062/ 2011, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação 

Pública Básica do Município de Sinop, aduz em seus artigos: Art. 1º. 

Parágrafo único. Entende-se por carreira dos Profissionais da Educação 

Pública Básica do Município do Sistema Público Educacional aquela 

essencial para o oferecimento de serviço público, priorizado e mantido sob 

a responsabilidade do Município, com admissão exclusiva por concurso 

público, com revisão geral a cada 12 (doze) meses, limitando a 65% 

(sessenta e cinco por cento) a aplicação em folha dos recursos com 

manutenção e desenvolvimento da educação. Art. 2º. A Carreira dos 

Profissionais da Educação Pública Básica do Município é constituída de 

(03) três classes de cargos: I - Professor: composto das atribuições 

inerentes às atividades de docência, de coordenação e de direção de 

unidade educativa; II - Técnico Administrativo Educacional: composto de 

atribuições inerentes às atividades de administração escolar, multi-meios 

didáticos, técnico de desenvolvimento infantil e auxiliar de coordenação 

pedagógica; III - Apoio Administrativo Educacional: composto de 

atribuições inerentes às atividades de auxiliar de nutrição escolar, 

segurança e auxiliar de manutenção de infra-estrutura. Art. 4°. A série de 

classes do cargo de Professor é estruturada em linha horizontal de 

acesso, identificada por letras maiúsculas. § 1º. As classes são 

estruturadas segundo a formação exigida para o provimento e para a 

progressão horizontal no cargo, de acordo com seguinte: I - Classe A - 

habilitação específica de nível médiomagistério; II - Classe B - habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 

151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 06 de fevereiro de 1970; 

III - Classe C - habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional; IV - Classe D: habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena, com curso de mestrado na área de educação 

relacionada com sua habilitação; V - Classe E: habilitação específica de 

grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, 

com curso de doutorado na área de educação relacionada com sua 

habilitação. § 3º. São atribuições específicas do Professor: I - participar da 

formulação de Políticas Educacionais nos diversos âmbitos do Sistema 

Público de Educação Municipal; II - elaborar planos, programas e projetos 

educacionais no âmbito específico de sua atuação; III - participar da 

elaboração do Projeto Político Pedagógico; IV - desenvolver a regência 

efetiva; V - controlar e avaliar o rendimento escolar; VI - executar tarefa 

de recuperação de alunos; VII - participar de reunião de trabalho; VIII - 

desenvolver pesquisa educacional; IX - participar de ações administrativas 

e das interações educativas com a comunidade; X - buscar formação 

continuada no sentido de enfocar a perspectiva da ação reflexiva e 

investigativa; XI - cumprir e fazer cumprir as determinações da legislação 

vigente; XII - cumprir a hora-atividade no âmbito da unidade educativa; XIII - 

manter a cota mínima de produção científica, que será estabelecida por 

meio de ato administrativo regulamentar. Neste sentido, conforme 

documentação apresentada, o REQUERENTE não comprova o requisitos 

necessários à antecipação dos efeitos da tutela, porquanto, para a 

comprovação da tese sustentada pelo REQUERENTE, impõe-se dilação 

probatória e, em especial, a submissão do feito ao crivo do contraditório. 

Ora esta, para a concessão da tutela pretendida, qual seja a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, são necessários o “FUMUS 

BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”, eis que a pretensão guarda 

relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, 

no entanto esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a 

coexistência dos requisitos citados acima. Assim, em sede de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à 

antecipação dos efeitos da tutela, explico, está ausente nos autos a 

presença do “periculum in mora”, eis que a parte REQUERENTE vem 
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recebendo seus proventos, não ficando comprometido seu sustento, o 

que descaracteriza tal requisito. Como também, diante de uma análise 

superficial, bem como dos documentos acostados aos autos não são 

suficientes para preencher os requisitos autorizadores necessários para 

a concessão da liminar. Assim, vejamos: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA INDEFERIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL 

- MORTE - SINALIZAÇÃO INADEQUADA - PENSÃO CIVIL – NECESSIDADE 

DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS AUSENTES – MEDIDA 

CAUTELAR - FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA NÃO 

PREENCHIDOS - IMPROVIMENTO. Não havendo comprovação do 

preenchimento dos requisitos estampados no art. 273 do CPC, ante a 

necessidade de dilação probatória, há indeferir o pedido de tutela 

antecipada. Para a concessão de providência cautelar, nos termos do 

artigo 273, § 7º, do CPC, é necessária a presença do fumus boni juris e do 

periculum in mora. Ausentes, há indeferir a medida cautelar pretendida. (AI 

15227/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

27/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015) Logo, ausentes os vestígios 

que garantem a tutela liminar em favor do REQUERENTE, eis que o 

processo merece dilação probatória para melhor análise do feito, o 

INDEFERIMENTO do PEDIDO LIMINAR é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, 

INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da 

JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE a REQUERIDO, cientificando-o que dispõe do 

prazo em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015 para, em querendo, 

apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente para 

MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005360-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA FORTUNATA CAMARGO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR OAB - MT0013735A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005360-41.2018.8.11.0015 AUTOR: 

ANGELA FORTUNATA CAMARGO DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO DE 

PREVIDENCIA DE SINOP, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA proposta por ANGELA FORTUNATA CAMARGO DE 

OLIVEIRA, em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP e MUNICÍPIO DE SINOP. Aduz que o 

“Requerente foi aprovada em concurso público para o cargo de 

professora com licenciatura plena em pedagogia 40h, tomando posse na 

data de 01 de agosto de 2005, sob código funcional n. 6316, vinculada ao 

regime jurídico dos servidores públicos municipais de Sinop, regido pela 

Lei 254/1993, posteriormente, pela LC 062-2012”, e que “Após anos de 

trabalho, desenvolveu depressão o que lhe impediu temporariamente de 

desempenhar todas as suas funções ocupacionais, porém, sabendo de 

sua restrição parcial, foi READAPTADA para funções compatíveis com 

suas limitações, tanto que foi designada à exercer a função de Apoio 

pedagógico em 2016/2017 e Sala de Leitura em 2017/2018”. Informa, que 

“que em 28/11/2017, a Requerente foi convocada para ser submetida a 

perícia médica, onde atestaram sua INVALIDEZ e INCAPACIDADE PARA O 

TRABALHO por apresentar doenças classificadas no CID F.33 

“Transtorno depressivo recorrente, episódio atual leve” e F.41 “Transtorno 

de pânico (ansiedade paroxística episódica)”, e que “Não concordando 

com o resultado da perícia, a Requerente solicitou nova perícia, 

oportunidade a qual fora munida de novo laudo de seu psiquiatra indicando 

que a Requerente “ENCONTRAVA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO” e que 

“APRESENTA REMISSÃO SINTOMÁTICA DE SEU QUADRO CLÍNICO O QUE 

LHE PERMITE RETORNAR AO TRABALHO E EXERCER SUAS FUNÇÕES 

OCUPACIONAIS DE FORMA INTEGRAL”. Esta nova perícia foi realizada no 

dia 20 de abril de 2018, onde a junta médica decidiu por manter a 

aposentadoria, justificando que “NÃO HÁ JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL P/ 

REVERTER A APOSENTADORIA”. Sustenta, que “A situação enfrentada 

pela Requerente não coaduna com a realidade apontado no ato 

administrativo ora impugnado, primeiro porque não está TOTALMENTE 

INCAPAZ, e mesmo antes da aposentadoria, exercia suas funções como 

professora em SALA DE LEITURA, onde acompanhava poucos alunos por 

vez, podendo desempenhar suas funções sem o aparecimento dos 

sintomas de suas enfermidades. Outrossim, a Requerente, por se 

encontrar em tratamento de saúde, aliado ao exercício regular de suas 

atividades, se encontra melhor capacitada do que a data de 15/05/2017, 

quando a readaptaram para a sala de leitura”. Por fim, REQUER, como 

Tutela de Urgência que determine a “determinando que o 

REINGRESSO/REVERSÃO IMEDIATO DA REQUERENTE AO QUADRO DE 

EFETIVOS DA 2ª REQUERIDA, de acordo com o quadro de vencimentos do 

cargo para o qual foi habilitado em concurso público, cessando os efeitos 

do ato impugnado, recompondo sua capacidade financeira;”. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se 

ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e 

DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de 

Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a 

TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de 

EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, 

que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA 

PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada 

em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência 

ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, a IMPETRANTE requer a 

“determinando que o REINGRESSO/REVERSÃO IMEDIATO DA 

REQUERENTE AO QUADRO DE EFETIVOS DA 2ª REQUERIDA, de acordo 

com o quadro de vencimentos do cargo para o qual foi habilitado em 

concurso público, cessando os efeitos do ato impugnado, recompondo 

sua capacidade financeira”. Assim, ocorre que, para a concessão da 

tutela pretendida, qual seja a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

CAUTELAR, são necessários o “FUMUS BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN 

MORA”, eis que a pretensão guarda relação com toda e qualquer outra 

providência de natureza acautelatória, no entanto esse Juízo entende que 

para o seu cabimento é necessária a coexistência dos requisitos citados 

acima. Assim, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA, não se vislumbra a 

presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, 

explico, está ausente nos autos a presença do “periculum in mora”, eis 

que a REQUERENTE receberá proventos em razão de sua aposentadoria, 

descaracteriza tal requisito. De outro lado, o ATO DISCRICIONÁRIO é o 

poder do qual a Administração Pública possui LIBERDADE de DECISÃO, 

vez que confere ao Administrador a possibilidade de ESCOLHA de acordo 

com os critérios de CONVENIÊNCIA e OPORTUNIDADE da situação e do 

momento. Ou seja, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA somente pode conceder 

tal afastamento requerido pela REQUERENTE se respeitado sua própria 

condição, em outras palavras, a mesma fica presa as condições de 

conveniência e oportunidade. Assim, só pode a ADMINISTRAÇÃO 
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PÚBLICA conceder o requerido deve ser respeitado a oportunidade e 

conveniência, ou seja, se com a concessão a administração pública não 

ficará desfalcada. Vejamos: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO. 

PEDIDO DE AFASTAMENTO INTEGRAL DAS FUNÇÕES. PROMOTOR DE 

JUSTIÇA. LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. ATO 

DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SUJEITO AOS CRITÉRIOS 

DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA 

DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE 

ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. 

SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. I - A concessão de licença 

para capacitação profissional insere-se na categoria de atos 

administrativos discricionários. II - Não pode o Poder Judiciário imiscuir-se 

na análise dos aspectos de conveniência e oportunidade dessa 

modalidade de atos administrativos, devendo adstringir-se na análise da 

sua legalidade, sob pena de malferir o princípio da independência entre os 

poderes. III - Ordem concedida à unanimidade de Votos. (TJ-MA - MS: 

167882006 MA, Relator: NELMA SARNEY COSTA, Data de Julgamento: 

15/02/2007, SAO LUIS, ) MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE 

PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL PARA CURSAR MESTRADO 

EM OUTRO ESTADO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. ATO 

DISCRICIONÁRIO DA ADMINSTRAÇÃO.ESTATUTO DO SERVIDOR. 

AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM 

DENEGADA. I - E entendimento consolidado na jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, que a concessão de licença ou afastamento de 

servidor público é ato discricionário da administração, não podendo o 

Judiciário entrar no mérito administrativo, visto que a reapreciação judicial 

está circunscrita ao aspecto da legalidade. (...) III - Neste contexto, 

considerando que o indeferimento do afastamento do Impetrante de suas 

funções foi devidamente motivado, e que a concessão de licença ou 

afastamento de servidor público é ato discricionário da administração, 

inexiste no presente caso direito liquido e certo a ser tutelado. IV - 

Segurança denegada.  (TJ-MA -  MS:  0099692015 MA 

0001416-28.2015.8.10.0000, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE 

SOUSA, Data de Julgamento: 15/05/2015, PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS, Data de Publicação: 20/05/2015) AGRAVOREGIMENTAL — 

MANDADO DE SEGURANÇA — LICENÇA REMUNERADA PARA 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL — IMPOSSIBILIDADE — 

DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO — IMPACTO NO ORÇAMENTO 

E NO QUADRO DE SERVIDORES — VERIFICAÇÃO. Não se pode autorizar 

o usufruto de licença remunerada para qualificação profissional, 

porquanto insuficiente, para tanto, o cumprimento dos requisitos legais, 

por se tratar de ato discricionário da Administração e que, ademais, 

acarretará impacto não só no orçamento como também no quadro de 

servidores. Recurso não provido. (TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO REC. AGRAVO REGIMENTAL 

Nº 64071/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) MANDADO DE 

SEGURANÇA 51353/2015 - CLASSE: CNJ-120) COMARCA CAPITAL). 

Logo, ausentes os vestígios que garantem a tutela liminar em favor do 

REQUERENTE, eis que o processo merece dilação probatória para melhor 

análise do feito, o INDEFERIMENTO do PEDIDO LIMINAR é MEDIDA que se 

IMPÕE. “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada. DEFIRO 

os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE a REQUERIDO, 

cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 183 do 

CPC/2015 para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à 

parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro 

do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 283780 Nr: 18184-20.2016.811.0015

 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: EDEMAR DE CAMPOS, NELCI DE FATIMA FERNANDES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Postergo a análise do PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA para 

DETERMINAR a NOTIFICAÇÃO da DIRETORA do ERS – Escritório Regional 

de Sinop para que DESIGNE um MÉDICO (SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL) 

para que realize VISITA “MÉDICO-PERICIAL IN LOCO”, a fim de que 

PREENCHA ADEQUADAMENTE o FORMULÁRIO de INTERNAÇÃO 

DOMICILIAR em MODALIDADE “HOME CARE”, em ANEXO àquele PARECER 

TÉCNICO, e, caso esteja indicado, DETERMINE o GRAU de COMPLEXIDADE 

de “HOME CARE” a ser eventualmente instalado no domicílio do Autor;

 II – Assim, com o APORTE do RELATÓRIO, façam-me os AUTOS em 

CONCLUSÃO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005851-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL LUCIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005851-48.2018.8.11.0015 AUTOR: MARIA IZABEL LUCIANO DA SILVA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

SATISFATIVA proposta por MARIA IZABEL LUCIANO DA SILVA, em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do 

Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico 

do Município ou pelo Prefeito Municipal. Aduz a inicial que a parte Autora 

“necessita com urgência de se submeter a uma cirurgia de 

HISTERECTOMIA TOTAL, pois encontra-se a oito meses com sangramento 

contínuo (expelindo bolas de sangue)”, afirma, ainda, “que a situação é 

grave, pois a autora está com anemia constante, que o quadro pode 

evoluir para um evento mais danoso, bem como expor a requerente a risco 

de morte”, e conforme se extrai do Laudo Médico anexo pela “Drª Andrea 

B. Guimarães de Paula – Ginecologista e Obstetra – CRM/MT 4021 RQE 

1596 – a paciente apresenta miomatose uterina + menometrorragia 

persistente + anemia (CID 10: D25.0 + N92.1”. (sic) Menciona que a atual 

situação clínica da parte autora, necessita com URGÊNCIA do uso da 

CIRURGIA DE HISTERECTOMIA. Postula pela concessão da tutela 

antecipada para compelir os Requeridos a disponibilizarem à parte 

Requerente o tratamento médico imprescindível para a manutenção da sua 

saúde, qual seja, “CIRURGIA DE HISTERECTOMIA. CARREOU 

DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos 

DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES 

os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR 

pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que 

foram preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, 

quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente 

em razão do LAUDO MÉDICO acostado ao ID. Num. 13581904 - Pág. 1. 

Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito 

esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes 

da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de 

óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, 

capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, 

para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como o 

JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o 

comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente 

que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves 

sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. Neste 

sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 
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PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA 

EMERGENCIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA 

PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE VALORAÇÃO DO CONJUNTO 

PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. CONTROVÉRSIA 

RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. 1. 

Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do tratamento 

prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a sentença do juízo 

de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento de cirurgia 

emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 

do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem julgou 

integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem a cirurgia à parte Requerente, qual seja, “CIRURGIA DE 

HISTERECTOMIA”, conforme Laudo Médico constante no Id. Num. 

13581904 – Pág. 1, devendo, para tanto, serem NOTIFICADOS o 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE 

REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SES/MT o SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, 

para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. “ALERTO” que este Juízo 

NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO da ORDEM e, outrossim, que 

quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e REAIS MOTIVOS para ATRASO 

ou NÃO CUMPRIMENTO pela IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e 

minuciosamente COMUNICADO a este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO 

nos AUTOS, SOB PENA de IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). 

Ainda, caso dependam do NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in 

continenti”, inclusive por meio de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar 

a CARACTERIZAÇÃO, também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM 

JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE os requeridos da presente decisão, 

o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, 

o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município 

ou pelo Prefeito Municipal para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, 

no prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do Laudo 

Médico acostado ao Id. Num. 13581904 – Pág. 1. Com a contestação, vista 

à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 

98 do CPC/2015. Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008497-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINA DE LIMA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 02/07/2018 15:30. Quarta-feira, 20 de Junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012224-78.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOIANIA PUBLICACOES ARTES & ENSINO EDUCACIONAL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

INSTITUTO EDUCACIONAL VANGUARD LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012224-78.2015.8.11.0015. REQUERENTE: VALERIA SANTANA DE 

SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO EDUCACIONAL VANGUARD LTDA - ME, 

GOIANIA PUBLICACOES ARTES & ENSINO EDUCACIONAL LTDA - ME 

Vistos etc. I – INDEFIRO o petitório retro, uma vez que a autora pretende a 

citação de pessoas estranhas ao polo passivo da demanda, bem como 

não comprova com documentação hábil a legitimidade dos supostos 

responsáveis indicados em ID. 13451686; II – Dessa forma, INTIME-SE a 

parte requerente, para que traga aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o 

endereço atualizado ou dados suficientes que permita localizar as 

empresas requeridas para efetivação da citação, requerendo, ao final, o 

que de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 19 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002105-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON ENRIQUE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 02/07/2018 16:00. Quarta-feira, 20 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005209-75.2018.8.11.0015

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 489 de 607



Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 06/07/2018 08:00. Quarta-feira, 20 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001846-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VERZUTTI CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MOTA MARINHO FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 02/07/2018 16:15. Quarta-feira, 20 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002107-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E.V. FERREIRA MARQUES - SERVICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDGARD FRANCISCO DA MAIA FILHO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 05/07/2018 16:45. Quarta-feira, 20 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007644-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER SINOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ALEXANDRE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 03/07/2018 16:45. Quarta-feira, 20 de Junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Processo: 1001129-68.2018.8.11.0015. 

REQUERENTE: ALESSANDRA DE MORAES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensada a apresentação de relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de outras provas em 

audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. 

Pontue-se que não é o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, vez que 

a pendências financeiras citadas são posteriores à então debatida, 

considerando-se a data da inclusão do débito, de forma que tal situação 

não se amolda ao entendimento jurisprudencial. Ademais, rejeito a 

aplicação dos efeitos da revelia à ré ante as provas coligidas aos autos 

contrárias à pretensão da parte autora. Julgo o 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 origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus probatório. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida, conforme extrato do anexado aos autos. Dos autos, 

verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do serviço fato 

gerador da dívida através da demonstração de que o autor é correntista 

do banco requerido (id. 12911342) e que realizou empréstimo pessoal 

para pagamento de forma parcelada, conforme se vislumbra dos relatórios 

bancários anexados nos autos. No caso dos autos, restou clara a 

existência da dívida inscrita no SPC/SERASA decorrente de empréstimo 

realizado pela autora no valor de R$ 300,00, o qual seria quitado em 

diversas parcelas de R$ 71,09 durante o ano de 2013 e 2014, de acordo 

com o documento anexado no id. 12911350, p.4. Logo, considerando a 

existência de conta corrente e pendências financeiras em nome da parte 

autor em relação ao banco reclamado que coincidem com os dados 

negativos cadastrados no SPC/Serasa, bem assim que o promovente não 

apresentou qualquer prova do adimplemento do débito inscrito nos órgãos 

de proteção ao credito, de se reconhecer a legalidade da anotação de 

crédito. Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam a 

existência e licitude da dívida inscrita no SPC/SERASA, tornando legítima a 

negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, não 

vislumbro verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que 

improcede o pedido inicial. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios (art. 

54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 18 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009006-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVONE VALADARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 02/07/2018 16:30. Quarta-feira, 20 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005226-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIMAR DOS REIS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 05/07/2018 17:30. Quarta-feira, 20 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002115-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ANGELA NASCIMENTO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 02/07/2018 17:00. Quarta-feira, 20 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004996-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MACEDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 02/07/2018 16:45. Quarta-feira, 20 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004997-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO)

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO)

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 02/07/2018 17:15. Quarta-feira, 20 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004998-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO LEANDRO MONTEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 02/07/2018 17:30. Quarta-feira, 20 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004999-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO LEANDRO MONTEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 02/07/2018 17:45. Quarta-feira, 20 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005367-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 10/07/2018 08:45. Quarta-feira, 20 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005368-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 11/07/2018 08:00. Quarta-feira, 20 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005426-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 11/07/2018 08:30. Quarta-feira, 20 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005377-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONISLEI CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 10/07/2018 10:00. Quarta-feira, 20 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1005442-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 11/07/2018 10:00. Quarta-feira, 20 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005444-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 11/07/2018 10:15. Quarta-feira, 20 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005445-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA LUIZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO)

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO)

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 11/07/2018 10:30. Quarta-feira, 20 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005945-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO MINHUK - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TV CAPITAL DE SINOP LTDA (REQUERIDO)

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 10/07/2018 13:15. Quarta-feira, 20 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005312-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY JHONATA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 09/07/2018 13:30. Quarta-feira, 20 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OENING DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 06/07/2018 15:00. Quarta-feira, 20 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005271-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU PIRES DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO JAMBERS HIDALGO GIMENEZ OAB - MT7379/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 06/07/2018 15:45. Quarta-feira, 20 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004721-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS CORREA REINEKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a parte Executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 do 

CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou 

recurso quanto ao valor depositado em juízo, no prazo de 10 dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que será certificado 

pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, 

parágrafo primeiro, será expedido o competente ALVARÁ nos termos da 

determinação constante nos autos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATERNIDADE JACARANDAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA NADIA VULPINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000681-95.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MATERNIDADE JACARANDAS 

LTDA - EPP REQUERIDO: AMANDA NADIA VULPINI Vistos etc. 1. ACOLHO 

a justificativa de mov. n.º 13518885 dos autos, sendo assim, DESIGNE-SE 

nova data para realização da respectiva audiência de conciliação; 2. 

INTIMEM-SE as partes para comparecimento na audiência designada, 

atentando-se às correspondências de citação/intimação da requerida, a 

qual foi devolvida pelo Correio, devendo, por isso, a mesma ser citada 

através de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça no endereço 

declinado nos autos em Id. 12935804 ; 3. Fazendo constar no instrumento 

de intimação as advertências legais em caso de falta injustificada na 

aludida audiência. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 20 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012607-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA MIRANDA BERGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012607-22.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JUSSARA MARIA MIRANDA 

BERGO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de 

cumprimento de sentença, INTIME-SE a executada para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Às providências. SINOP, 20 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001602-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAILA HAIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001602-88.2017.8.11.0015. REQUERENTE: KAILA HAIANE DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ante o retorno dos autos da Turma 

Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 20 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001818-83.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON SOUSA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001818-83.2016.8.11.0015. REQUERENTE: WELLINTON SOUSA CAMPOS 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. 1. De proêmio DETERMINO que a 

Secretaria promova ALTERAÇÃO DOS POLOS, tendo em vista a inversão 

dos polos na presente fase processual. 2. INTIME-SE o executado (Autor 

na fase de conhecimento) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil; 3. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do executado (Autor na fase de 

conhecimento), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a exequente (Requerida na 

fase de conhecimento) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 4. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Serve a 

presente como MANDANDO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA DE 

INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 20 

de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002697-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA PAULA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002697-56.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUANA PAULA DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ante o retorno dos autos da Turma 

Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 20 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012684-65.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEIVES GILMAR PETRAZZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)
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MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT0014431S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012684-65.2015.8.11.0015. REQUERENTE: LEIVES GILMAR PETRAZZINI 

REQUERIDO: VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Vistos, 

etc. Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes 

para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

de direito para prosseguimento do feito; Ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já 

autorizado o ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 20 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002700-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA RIBEIRO DA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002700-11.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LINDALVA RIBEIRO DA SILVA 

CAMARGO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ante o retorno dos autos 

da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 20 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010527-56.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G.S KELM & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELY REGINA TEIXEIRA MORAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010527-56.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: G.S KELM & CIA LTDA - EPP 

EXECUTADO: KELY REGINA TEIXEIRA MORAIS Vistos etc. I – Como é 

cediço, para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, faz-se 

mister a comprovação de que a executada tenha agido de maneira 

ardilosa, objetivando ocultar seus bens ou prejudicar credores, sendo 

assim, DETERMINO: II - INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, traga aos autos elementos concretos hábeis a demonstrar o 

preenchimento dos REQUISITOS AUTORIZADORES para a 

DESCONSIDERAÇÃO da PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA postulada, 

sob pena de preclusão, bem como se MANIFESTE sobre a proposta de 

ACORDO nos termos indicados pelo petitório de ID. 11242030 II – Após, 

decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para deliberações; Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 20 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011876-31.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ESTELA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO OAB - MT0015699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011876-31.2013.8.11.0015. EXEQUENTE: ALINE ESTELA COSTA 

EXECUTADO: SERASA S/A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da 

Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos 

autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do 

presente feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução 

do julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 20 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 100840 Nr: 7875-18.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO EMANUEL DURÃES NAZARÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALRI ORGANIZAÇÃO E COBRANÇA LTDA, 

DUQUE DE CAXIAS CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO, SERASA S.A., MARIA INES 

PASQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA ROSA - 

OAB:15.100/MT, DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, EDNEY LUIZ 

HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, 

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A/MT, NAIRANA 

GRASIELA ZANZARINI RODRIGUES - OAB:15872-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA MIYUKI DOTE - 

OAB:172362/SP, BRUNO JIVAGO BUDNY - OAB:11626/MT, MIRIAN 

PERON PEREIRA CURIATI - OAB:104.430 SP

 Vistos, etc.

1. Em atenção ao postulado f.414, DEFIRO a SUSPENSÃO do feito pelo 

prazo de 15 (quinze) dias;

2. Ultrapassado o aludido prazo, o requerente fica desde já intimado para 

requerer o que de direito para prosseguimento do feito, independente de 

nova intimação, sob pena de extinção e arquivamento.

3. Oportunamente, volte-me concluso para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 60141 Nr: 7503-11.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR SANT ANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I - EXPEÇA-SE a competente CERTIDÃO DE DÍVIDA, em favor do 

exequente, consoante decisão de f. 124/125.

II - Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações estilares.
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 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 91448 Nr: 8810-92.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX PROVENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGON AR CONDICIONADO - INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - 

OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RÓBER CÉSAR DA SILVA - 

OAB:4784-B/MT

 Vistos, etc.

Em atenção ao pedido de DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA da empresa executada, tenho por bem consignar que o art. 135 

do CPC/15 preceitua que os sócios, ou a pessoa jurídica no caso de 

desconsideração da personalidade jurídica inversa (art. 133, § 2º do 

CPC/15), devem ser cientificados quando a parte interessada postular o 

aludido incidente.

Ademais, o art. 1.062 do mesmo Diploma Legal, dispõe que o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica é aplicável aos processos de 

competência dos Juizados Especiais.

Com efeito, tenho como imprescindível a INTIMAÇÃO dos sócios da 

empresa executada, para manifestação oportuna no prazo legal, com fito 

de estancar eventual arguição de nulidade, a teor do procedimento 

previsto nos artigos 133 a 137, do CPC/15.

Posto isso, DECIDO:

1. INTIMEM-SE os sócios da empresa executada, consoante qualificação 

indicada pela parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem quanto ao pedido de DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA;

2. Ultrapassado o referido prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005388-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Processo n. 

1005388-09.2018.8.11.0015 Promovente(s) Nome: ANDREIA MONICA 

BRITEZ Endereço: Avenida FIGUEIRAS, 1538, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-190 Promovido(s) Nome: AZUL LINHAS AEREAS Endereço: 

AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES, 939, ED C. 

BRANCO OFFICE PARK - TORRE JATOBÁ - 9 ANDAR, TAMBORÉ, 

BARUERI - SP - CEP: 06460-040 Tipo de Ação [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TRANSPORTE AÉREO, 

ATRASO DE VÔO, CANCELAMENTO DE VÔO] Tipo de Citação Off-Line 

Valor da Causa: R$ 10.619,19 Juízo Juizado Especial Cível de Sinop 

Audiência de Conciliação 10/07/2018 13:45 A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovida(s), por todo o conteúdo 

da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte 

integrante deste mandado, para comparecer(em), acompanhado(a, s) de 

advogado(s) habilitado(s), à audiência de CONCILIAÇÃO designada na 

sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, PODENDO, 

SE ASSIM O QUISER, NELA OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte promovida, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte promovente na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (Artigos 20 e 23 da Lei n.º 

9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Quarta-feira, 20 de Junho de 2018. Karine Danielle Rodrigues 

Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA APARECIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000537-92.2016.8.11.0015. REQUERENTE: VANIA APARECIDA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. I – 

Compulsando os autos, verifico que o requerido, através do petitório de ID. 

6710940, pugna pela decretação de nulidade da intimação para 

comparecimento em audiência conciliação, alegando, em síntese, que a 

intimação para a referida audiência não ocorreu em nome do patrono 

habilitado nos autos e sim em nome do Banco Bradesco S.A (parte 

requerida); Contudo, não merece prosperar a alegação suscitada pelo 

requerido. Isso porque, verifico que consta em ID. 4942893 a intimação do 

autor para comparecimento à audiência de conciliação designada para o 

dia 31/03/2017, cuja leitura automática da intimação fora registrada em 

06/03/2017. Sendo assim, INDEFIRO o petitório retro, uma vez que as 

intimações são de praxe realizada em NOME da PARTE, sendo que apenas 

o REGISTRO de CIÊNCIA é realizado pelo patrono cadastrado no sistema 

PJE. Ademais, compulsando detidamente os autos, vislumbra-se através 

da certidão de ID. 12912774 que atesta que as partes foram devidamente 

intimadas acerca da audiência de conciliação através do diário eletrônico 

expedido em 22/02/2017. II – Portanto, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos e após, ARQUIVE-SE o feito, com 

as cautelas e anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se. 

SINOP, 19 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005038-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SILVA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005038-21.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JULIANA SILVA MACIEL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JULIANA SILVA MACIEL em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Com fulcro no princípio do 

livre convencimento do magistrado e levando-se em consideração os 

fatos narrados na exordial, entendo que a demanda pende de algumas 

providências procedimentais. Inicialmente verifico que o autor propôs 

demanda distribuída a 2ª Vara Cível desta comarca, com o número 

1005036-51.2018.8.11.0015 e, posteriormente para este Juízo sob o 

número 1005038-21.2018.8.11.0015. Ocorre que foram propostas DUAS 

demandas inerentes ao mesmo objeto, qual seja a indenização de danos 

morais, requerida por JULIANA SILVA MACIEL em face de ENERGIA MATO 

GROSSO. À vista disso, o autor relata que fora requerido o cancelamento 
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da distribuição da ação distribuída a 2ª Vara, para prosseguimento da 

presente neste Juizado Especial. Todavia, conforme prova acostada aos 

autos, o Douto Magistrado da 2ª Vara recebeu o petitório como pedido de 

desistência e via de consequência, extinguiu o feito. Pelo postulado de ID. 

13471791, a requerente pugna pelo RECONHECIMENTO de PREVENÇÃO 

da 2ª Vara Cível desta Comarca para processamento e julgamento da 

presente demanda, com a consequente redistribuição para àquela Vara. 

Portanto, considerando que a ação encontra-se em fase de conhecimento, 

tenho por bem declinar a competência em favor daquele juízo cível comum. 

Ademais, insta consignar que o disposto no artigo 59 do Novo Código de 

Processo Civil é claro em afirmar que: Art. 59. O registro ou a distribuição 

da petição inicial torna prevento o juízo. Sendo assim, considerando que o 

processo fora inicialmente distribuído perante a 2ª Vara Cível, sendo 

posteriormente protocolada esta demanda, tenho que aquele Juízo se 

tornou prevento, nos termos das regras instituídas pelo Novo Código de 

Processo Civil. “Ex positis” com espeque no artigo 59 do Novo Código de 

Processo Civil, DECLINO a COMPETÊNCIA para processar e julgar o 

presente feito em favor do Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca, 

considerando que o juízo da 2ª Vara tornou-se PREVENTO por força da 

ORDEM de DISTRIBUIÇÃO. PROCEDA-SE com a REMESSA dos autos ao 

juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 20 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010452-51.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J D MOLAS E FREIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELENA OLIVEIRA CARRIJO PACHI (EXECUTADO)

MORGANA OLIVEIRA MACHADO (EXECUTADO)

OLIVEIRA CARRIJO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010452-51.2013.8.11.0015. EXEQUENTE: J D MOLAS E FREIOS LTDA - 

ME EXECUTADO: MORGANA OLIVEIRA MACHADO, JUCELENA OLIVEIRA 

CARRIJO PACHI, OLIVEIRA CARRIJO & CIA LTDA - ME Vistos, etc. I - 

Compulsando os autos verifico que as executadas foram devidamente 

intimadas para comprovar a data do depósito do montante penhorado na 

suposta conta poupança das mesmas, sob pena de preclusão, porém, 

transcorreram o prazo sem qualquer manifestação; II - Sendo assim, 

determino o LEVANTAMENTO dos valores bloqueados nos presentes 

autos, em favor do exequente, com a consequente TRANSFERÊNCIA para 

a conta corrente informada em ID. 10931517; III - INTIMEM-SE as 

executadas para, nos termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício 

Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso 

quanto a presente decisão; IV - Decorrido o prazo, sem manifestação 

destas, o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ em favor do EXEQUENTE; V - Destarte, INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos o 

valor do SALDO REMANESCENTE para PROSSEGUIMENTO da EXECUÇÃO, 

requerendo, ao final, o que de direito; VI – Com o aporte, CONCLUSO para 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 20 

de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000438-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON FERREIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

A parte requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela 

requerida por dívida inexistente, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. Julgo o 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 origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus probatório. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida, conforme extrato do anexado aos autos. Dos autos, 

verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do serviço fato 

gerador da dívida através da demonstração de que o autor é correntista 

do banco requerido em Nova Mutum/MT e que vem realizando diversos 

empréstimos pessoais para pagamento de forma parcelada, conforme se 

vislumbra dos relatórios bancários anexados nos autos. No caso dos 

autos, restou clara a existência da dívida inscrita no SPC/SERASA 

decorrente de empréstimo realizado pelo autor no valor de R$ 1.000,00, o 

qual seria quitado em diversas parcelas durante o ano de 2014, de acordo 

com o documento anexado no id. 13535205, p.3. Logo, considerando a 

existência de conta corrente e pendências financeiras em nome do autor 

em relação ao banco reclamado que coincidem com os dados negativos 

cadastrados no SPC/Serasa, bem assim que o promovente não 

apresentou qualquer prova do adimplemento do débito inscrito nos órgãos 

de proteção ao credito, de se reconhecer a legalidade da anotação de 

crédito. Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam a 

existência e licitude da dívida inscrita no SPC/SERASA, tornando legítima a 

negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, não 

vislumbro verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que 

improcede o pedido inicial. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios (art. 

54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino/MT, 19 de junho de 

2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 19 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001190-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARTINS BOGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 
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ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. De início, rejeito a preliminar de indevida concessão de 

gratuidade da justiça, primeiro porque basta a declaração de 

hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada afastar a 

presunção da referida declaração de forma a demonstrar que a parte 

goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não foi 

feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, 

taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 

9.099/95. Pontue-se que não é o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, 

vez que a pendências financeiras citadas são posteriores à então 

debatida, considerando-se a data da inclusão do débito, de forma que tal 

situação não se amolda ao entendimento jurisprudencial. Analisada a 

questão preliminar, julgo o mérito. Compulsando os autos verifica-se que a 

empresa requerida não acostou nos autos qualquer documento assinado 

pela autora, gravação telefônica demonstrando a contratação ou 

renegociação de débitos, tampouco cópias dos documentos pessoais do 

autor fornecidas por ocasião da celebração do contrato que originou o 

débito. Assim, insta registrar, que incumbia à requerida refutar o pleito da 

parte promovente, apresentando fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito alegado na inicial, o que não feito. Ademais, o risco 

por realizar referida negociação (sem a conferência de documentos 

pessoais) deve ser suportado única e exclusivamente pela empresa 

fornecedora de serviços. Sendo, portanto, sua responsabilidade, objetiva 

(artigos 14 e 22 do CDC). Além disso, não é demais enfatizar que, 

conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus 

probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

confirma a procedência do pedido para ver declarada a inexistência dos 

débitos. Logo, não tendo a requerida comprovado a validade da cobrança, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte requerente 

foi indevida, fazendo jus, portanto, a declaração de inexistência das 

dívidas no valor de R$463,50 e exclusão do nome da parte autora do 

SPC/SERASA. No que tange ao pedido de danos morais, este é 

procedente. 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 ipsa, 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), pela fundamentação acima delineada. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora, com fulcro no artigo 

487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistentes os débitos discutidos nos 

autos no valor de R$ 463,60; 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: 1001325-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DOS SANTOS MELCHERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. Julgo o mérito. Compulsando os autos verifica-se que a 

empresa requerida não acostou nos autos qualquer documento assinado 

pela autora, gravação telefônica demonstrando a contratação ou 

renegociação de débitos, tampouco cópias dos documentos pessoais do 

autor fornecidas por ocasião da celebração do contrato que originou o 

débito. Assim, insta registrar, que incumbia à requerida refutar o pleito da 

parte promovente, apresentando fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito alegado na inicial, o que não feito. Ademais, o risco 

por realizar referida negociação (sem a conferência de documentos 

pessoais) deve ser suportado única e exclusivamente pela empresa 

fornecedora de serviços. Sendo, portanto, sua responsabilidade, objetiva 

(artigos 14 e 22 do CDC). Além disso, não é demais enfatizar que, 

conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus 

probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

confirma a procedência do pedido para ver declarada a inexistência dos 

débitos. Logo, não tendo a requerida comprovado a validade da cobrança, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte requerente 

foi indevida, fazendo jus, portanto, a declaração de inexistência da dívida 

objeto da ação e exclusão do nome da parte autora do SPC/SERASA. No 

que tange ao pedido de danos morais, este é procedente. 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 

ipsa, 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), pela fundamentação 

acima delineada. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com 

fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente o débito 

discutido 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: 1013873-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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EDSON BARGAS OLEGARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. Julgo o mérito. Compulsando os autos verifica-se que a 

empresa requerida não acostou nos autos qualquer documento assinado 

pela autora, gravação telefônica demonstrando a contratação ou 

renegociação de débitos, tampouco cópias dos documentos pessoais do 

autor fornecidas por ocasião da celebração do contrato que originou o 

débito. Assim, insta registrar, que incumbia à requerida refutar o pleito da 

parte promovente, apresentando fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito alegado na inicial, o que não feito. Ademais, o risco 

por realizar referida negociação (sem a conferência de documentos 

pessoais) deve ser suportado única e exclusivamente pela empresa 

fornecedora de serviços. Sendo, portanto, sua responsabilidade, objetiva 

(artigos 14 e 22 do CDC). Além disso, não é demais enfatizar que, 

conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus 

probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

confirma a procedência do pedido para ver declarada a inexistência dos 

débitos. Logo, não tendo a requerida comprovado a validade da cobrança, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte requerente 

foi indevida, fazendo jus, portanto, a declaração de inexistência da dívida 

no valor de R$ 128,62 e exclusão do nome da parte autora do 

SPC/SERASA. No que tange ao pedido de danos morais, este é 

procedente. 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 ipsa, 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$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), pela fundamentação acima delineada, bem assim pelo 

fato de que o autor move idêntica ação de cunho indenizatório em trâmite 

neste juizado sob o nº. 1013874-17.2017.8.11.0015 . Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) 

DECLARAR inexistentes os débitos discutidos nos autos; e, b) CONDENAR 

a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos 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: 1013874-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BARGAS OLEGARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. Julgo o mérito. Compulsando os autos verifica-se que a 

empresa requerida não acostou nos autos qualquer documento assinado 

pela autora, gravação telefônica demonstrando a contratação ou 

renegociação de débitos, tampouco cópias dos documentos pessoais do 

autor fornecidas por ocasião da celebração do contrato que originou o 

débito. Assim, insta registrar, que incumbia à requerida refutar o pleito da 

parte promovente, apresentando fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito alegado na inicial, o que não feito. Ademais, o risco 

por realizar referida negociação (sem a conferência de documentos 

pessoais) deve ser suportado única e exclusivamente pela empresa 

fornecedora de serviços. Sendo, portanto, sua responsabilidade, objetiva 

(artigos 14 e 22 do CDC). Além disso, não é demais enfatizar que, 

conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus 

probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

confirma a procedência do pedido para ver declarada a inexistência dos 

débitos. Logo, não tendo a requerida comprovado a validade da cobrança, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte requerente 

foi indevida, fazendo jus, portanto, a declaração de inexistência da dívida 

no valor de R$ 43,23 e exclusão do nome da parte autora do 

SPC/SERASA. No que tange ao pedido de danos morais, este é 

procedente. 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 ipsa, 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$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), pela fundamentação acima delineada, bem assim pelo 

fato de que o autor move idêntica ação de cunho indenizatório em trâmite 

neste juizado sob o nº. 1013873-32.2017.8.11.0015 . Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) 
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DECLARAR inexistentes os débitos discutidos nos autos; e, b) CONDENAR 

a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos 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: 1001310-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHESSICA THAIS KAVASKI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DART DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA (REQUERIDO)

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. 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 requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela 

requerida por dívida inexistente, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. Pontue-se que não é o caso de 

aplicação da Súmula 385 do STJ, vez que a pendências financeiras 

citadas são posteriores à então debatida, considerando-se a data da 

inclusão do débito, bem assim pelo fato de que a negativação preexistente 

em nome da autora está sendo discutida judicialmente nos autos nº. 

1001304-62.2018.8.11.0015, de forma que tal situação afasta a aplicação 

do entendimento jurisprudencial. Por sua vez, a reclamada suscitou 

questão preliminar e alegou, em síntese, que não possui responsabilidade 

na hipótese aventada aos autos. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva da ré, pois segundo a Teoria da Asserção, amplamente aplicada 

pelo e. STJ, o simples fato de a parte reclamante ter indicado a empresa 

reclamada como parte, trazendo em sua causa de pedir fundamentos que 

evidenciam uma suposta relação jurídica entre eles, é suficiente para 

sustentar a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente 

demanda. Superada a questão preliminar, passo a julgar o 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 origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus probatório. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida, conforme extrato do anexado aos autos. Dos autos, 

verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do serviço fato 

gerador da dívida através da demonstração de que a autora era 

revendedora de produtos recebidos através de distribuidora da empresa 

ré e que recebeu diversos produtos para a respectiva revenda, não 

havendo notícia da correspondente adimplência. No caso dos autos, 

restou clara a existência da dívida inscrita no SPC/SERASA decorrente da 

ausência de pagamento dos produtos da ré, considerando que a 

promovida provou a existência de cadastro interno da autora, sendo que 

esta assinou o recebimento de diversas mercadorias e apresentou, de 

fato, os seus documentos pessoais e comprovante de residência no ato 

do cadastro. Logo, considerando a existência pendências financeiras em 

nome da parte autor em relação à reclamada que coincidem com os dados 

negativos cadastrados no SPC/Serasa, bem assim pelo fato de que a 

parte promovente não apresentou qualquer prova do pagamento do débito 

inscrito nos órgãos de proteção ao credito, de se reconhecer a legalidade 

da anotação de crédito. Assim, a requerida trouxe elementos que 

caracterizam a existência e licitude da dívida inscrita no SPC/SERASA, 

tornando legítima a negativação em questão nos órgãos de proteção ao 

crédito. Portanto, não vislumbro verossimilhança na alegação da parte 

autora, de forma que improcede o pedido inicial. Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001311-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHESSICA THAIS KAVASKI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DART DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERMANO DE VILLEMOR AMARAL NETO OAB - SP109098 (ADVOGADO)

JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR OAB - SP234670 (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. 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 requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela 

requerida por dívida inexistente, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. Pontue-se que não é o caso de 

aplicação da Súmula 385 do STJ, vez que a pendências financeiras 

citadas são posteriores à então debatida, considerando-se a data da 

inclusão do débito, bem assim pelo fato de que a negativação preexistente 

em nome da autora está sendo discutida judicialmente nos autos nº. 

1001304-62.2018.8.11.0015, de forma que tal situação afasta a aplicação 

do entendimento jurisprudencial. Por sua vez, a reclamada suscitou 

questão preliminar e alegou, em síntese, que não possui responsabilidade 

na hipótese aventada aos autos. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva da ré, pois segundo a Teoria da Asserção, amplamente aplicada 

pelo e. STJ, o simples fato de a parte reclamante ter indicado a empresa 

reclamada como parte, trazendo em sua causa de pedir fundamentos que 

evidenciam uma suposta relação jurídica entre eles, é suficiente para 

sustentar a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente 

demanda. Superada a questão preliminar, passo a julgar o 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 origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus probatório. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida, conforme extrato do anexado aos autos. Dos autos, 

verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do serviço fato 

gerador da dívida através da demonstração de que a autora era 

revendedora de produtos recebidos através de distribuidora da empresa 

ré e que recebeu diversos produtos para a respectiva revenda, não 

havendo notícia da correspondente adimplência. No caso dos autos, 

restou clara a existência da dívida inscrita no SPC/SERASA decorrente da 

ausência de pagamento dos produtos da ré, considerando que a 

promovida provou a existência de cadastro interno da autora, sendo que 

esta assinou o recebimento de diversas mercadorias e apresentou, de 

fato, os seus documentos pessoais e comprovante de residência no ato 

do cadastro. Logo, considerando a existência pendências financeiras em 

nome da parte autor em relação à reclamada que coincidem com os dados 

negativos cadastrados no SPC/Serasa, bem assim pelo fato de que a 

parte promovente não apresentou qualquer prova do pagamento do débito 

inscrito nos órgãos de proteção ao credito, de se reconhecer a legalidade 

da anotação de crédito. Assim, a requerida trouxe elementos que 

caracterizam a existência e licitude da dívida inscrita no SPC/SERASA, 

tornando legítima a negativação em questão nos órgãos de proteção ao 

crédito. Portanto, não vislumbro verossimilhança na alegação da parte 

autora, de forma que improcede o pedido inicial. Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, 
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arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. 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 A 

preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, uma vez que em 

razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, simplicidade e 

oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. MÉRITO É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

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 

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.
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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 histórico de 

pagamentos e 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, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 105,93 (cento e 

cinco reais e noventa e três centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013637-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VENITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

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 atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre 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, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA DE JESUS FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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 

330 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a 

questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 

não houver necessidade de produzir prova em audiência.” DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação contra a 

reclamada, 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 
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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). É incontroverso, no caso presente, 

que houve a negativação do nome da Autora pelo Réu, conforme se vê 

dos documentos que acompanharam a inicial. Inobstante, sustenta a parte 

Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, tendo em 

vista a inadimplência autoral. Entrementes, em sede de contestação a 

Reclamada juntou farta DOCUMENTAÇÃO, tais como, extratos bancários e 

telas de seu sistema interno comprovando a relação jurídica entre as 

partes. Ressalte-se que as provas apresentadas 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 333, inciso II, do CPC. De fato, conforme apontado pelo 

Réu, as assinaturas dos documentos carreados, são idênticas às apostas 

pela Autora nos documentos que acompanham a inicial, não havendo 

qualquer impugnação a esse respeito. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos que a mesma quedou-se INERTE. O ônus da prova 

dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do 

réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se 

infere da passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) O julgador não tem o dever de suprir a omissão 

probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a 

norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e via de 

consequência, DECLARO o PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. OPINO, por fim, pela 

CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011162-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINOP CENTER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS MELLO (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, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e 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, 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” “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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003306-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VIEIRA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN DA SILVA MOREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOELTON DA SILVA MOREIRA OAB - MT22703/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 

330 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a 

questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 

não houver necessidade de produzir prova em audiência.” Oportuno 

mencionar que: “(...) A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a 

conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da 

controvérsia, bem como as razões determinantes da decisão, como limites 

ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer 
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dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há 

que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. O 

magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, 

desprezando a realização de audiência para a produção de prova 

testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos 

possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento 

(...)”. (STJ, REsp. 102.303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, julg. 17.05.1999). 

Cuida-se de AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO, em que o autor objetiva 

o recebimento do débito representado pela cártula de cheque inclusos nos 

autos. Abstrai-se dos títulos que estes foram emitidos pelo requerido 

nominal ao requerente e possui a posse dos mesmos. Sendo assim, as 

cártulas comprovam fato constitutivo do direito do autor, nos termos do 

artigo 373, inciso I, do CPC, este comprovou que faz jus ao recebimento de 

aludido crédito. O requerido por sua vez limita-se a aduzir que a presente 

demanda não merece prosperar, alegando a ilegitimidade ativa. Nessa 

seara, tenho que as alegações da parte requerida não merecem 

prosperar, seja porque não apresenta nenhum fato modificativo ou 

extintivo do direito do autor, ignorando a disposição do artigo 373, inciso II, 

do CPC, seja porque os fatos narrados por si só não excluem a 

responsabilidade do requerido pelo adimplemento do débito. Senão 

vejamos. Sabe-se que o cheque é titulo de crédito, previsto na Lei 

7.357/85, que, por sua natureza, possui as seguintes características: 

literalidade, a obrigação encontra limites de acordo com o que está escrito 

no título; cartularidade, quem possui o título, ou seja, a cártula, poderá 

exigir o cumprimento do direito nela documentada; autonomia, que confere 

circulação ao título, pois fica desvinculado ao negócio jurídico que o 

originou, não podendo uma das partes invocar fatos ligados aos obrigados 

anteriores; e abstração, onde os problemas da relação fundamental não 

podem afetar terceiros de boa-fé. Por isso, os negócios jurídicos que 

envolvam títulos de crédito possuem ritos próprios, que devem ser 

observados tanto pelo  devedor ,  quanto pe lo  credor 

(20050111064173APC, Relator CRUZ MACEDO, 4ª Turma Cível, julgado em 

27/05/2009, DJ 24/08/2009 p. 123). Ademais, de acordo com o art. 906 do 

Código Civil e art. 25 da Lei do Cheque, não pode o demandado opor ao 

portador do cheque as exceções fundadas em relações pessoais com o 

emitente, salvo se o adquirente do título tiver agido de má-fé; no entanto, 

esta não restou comprovada nos presentes autos. Outrossim, em face da 

citada autonomia e cartularidade do cheque, não é necessária a 

declinação da causa debendi relativamente ao título prescrito para a sua 

cobrança, uma vez que partilho da tese adotada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, que considera desnecessária a indicação da relação jurídica 

originária do título, mesmo nos casos em que a ação tenha sido proposta 

após o biênio previsto no artigo 61 da Lei nº. 7.357/85. Nesse sentido: 

REsp 1018177/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 12/05/2008. Nesse viés, tenho que o 

título circulado opera-se o fenômeno da abstração, não merecendo 

prevalecer as alegações de que não celebrou negócio com o requerente, 

pelo próprio principio da cartularidade. Sem maiores delongas, como 

exposto acima, o título goza de autonomia e independência em relação ao 

negócio que originou sua emissão. Dessa forma, não prospera qualquer 

exceção pessoal oposta a autora, posto que o título circulou. Nesse 

sentido é o seguinte aresto: COMERCIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - CHEQUE. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES AO 

TERCEIRO DE BOA-FÉ. 01. O não cumprimento da contraprestação pelo 

beneficiário original do título, não impede a cobrança do crédito 

representado no cheque pelo terceiro, em face da autonomia, isto é, são 

independentes entre si as relações jurídicas constituídas em razão de um 

título de crédito, nos termos do artigo 13, caput, da Lei nº 7.357/85: "As 

obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes." 

Corolário disso é a impossibilidade de se impor a terceiros de boa-fé as 

exceções pessoais envolvendo o transmitente da cártula, a teor do 

disposto no artigo 25, do mesmo diploma legal: "Quem for demandado por 

obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções 

fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores 

anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento 

do devedor." Para elidir a obrigação vindicada, portanto, mister 

comprovasse a embargante ter a credora agido de má-fé ao receber o 

documento, não o fazendo, prevalece o pleito executivo. Eventual direito 

da embargante poderá se deduzido em ação própria, contra o cedente do 

título. Assim, conclui-se não merecer qualquer reparo a sentença 

hostilizada,devendo, portanto, ser mantida pelos seus próprios e 

judiciosos fundamentos. 02. Responderá a recorrente pelo pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da execução, 

a teor do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Suspendo a cobrança correlata por 

ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça - artigo 12, da Lei nº 

1.050/60. 03. Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do 

acórdão nos moldes autorizados pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

Unânime. (20050710136324ACJ, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, Primeira 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado 

em 14/03/2006, DJ 24/04/2006 p. 158) “PROCESSO CIVIL. CHEQUE. 

MONITORIA. ENDOSSO. PRINCÍPIO ABSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE 

OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO PESSOAL. POSSUIDOR BOA-FÉ. O cheque 

endossado a possuidor de boa-fé está revestido pelo princípio da 

abstração. O que torna impossível a oposição de exceções pessoais 

visando a impedir o seu pagamento.” (19980610031226APC, Relator 

HERMENEGILDO GONÇALVES, 1ª Turma Cível, julgado em 06/05/2002, DJ 

21/08/2002 p. 66) Assim, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como devido pela requerida o valor fundado nas cártulas de R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais). À vista de tais fatos, a procedência do 

pedido é medida imperiosa. Diante do exposto, com fulcro no artigo 20 da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, 

para condenar o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais), corrigida monetariamente a partir do 

vencimento e acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a citação da 

ação (artigo 406 do C.C.). Deixo de condenar a reclamada ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005286-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEMES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: 

1005286-84.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RODRIGO LEMES DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Ressai dos autos que 

a parte requerente postula pela DESISTÊNCIA e extinção do feito (ID. 

13320674). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. “Ex positis”, sem maiores 

delongas, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, determinado pelo artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, 

por sentença, a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela 

parte requerente , em consequência JULGO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil e enunciado 90 do FONAJE. Sem 

custas ou despesas processuais. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, servindo a 

presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 20 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI GOMES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 
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DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre 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, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011245-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. BRONDANI EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO LEITE DE ABREU (REQUERIDO)

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 e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA objetivando o 

recebimento das ordens de serviço carreadas aos autos. Observa-se 

que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte Reclamada não 

compareceu a audiência de conciliação, 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. “Ex 

Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a parte 

Reclamada a pagar à parte Autora a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros legais de 1% ao mês 

a partir do vencimento. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004395-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

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 autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. 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 A 

preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, uma vez que em 

razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, simplicidade e 

oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. MÉRITO É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

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, 
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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 

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: 1013806-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CARLOS FRUBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR QUANTO A FALTA DE INTERESSE DE AGIR Preliminarmente, 

quanto à falta de interesse de agir, verifico que melhor sorte não assiste à 

requerida, eis que, afigura-se como legítima a pretensão lançada na 

presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou ameaça de lesão não será 

afastada do poder judiciário, sendo a parte que invoca merecedora de um 

provimento jurisdicional, sob pena de macular o preceito constitucional que 

garante o direito de ação. Por derradeiro, destaco o entendimento do 

festejado Doutrinador Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso de 

Direito Processual Civil, que no mesmo sentido dispõe: “A parte, frente ao 

Estado-juiz, dispõe de um poder jurídico, que consiste na faculdade de 

obter a tutela para os próprios direitos ou interesses, quando lesados ou 

ameaçados, ou para obter a definição das situações jurídicas 

controvertidas. É o direito de ação, de natureza o publica, por referir-se a 

uma atividade pública, oficial, do Estado.” (Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e Processo de Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, 

pag. 62) Quanto a procedência ou não do pedido, tenho que referida 

análise é feito no mérito da demanda, não podendo a parte valer-se de tais 

argumentos para afastar o provimento jurisdicional no caso em apreço. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA No que tange a preliminar de 

incompetência deste juízo pela suposta necessidade de realização de 

perícia grafotécnica, tenho que razão não assiste a Reclamada. Diante da 

farta documentação apresentada, resta afastada a necessidade de 

produção de tal meio de prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a 

parte Autora propôs a presente ação, visando a declaração de 

inexistência de relação jurídica entre as partes e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, apesar de não manter qualquer relação 

comercial com o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o 

tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória 

negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, 

porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas 

pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a 

distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição 

processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, apontando a existência de contratação, acompanhado de telas de 

seu sistema interno comprovando a relação jurídica existente entre as 

partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 
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relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. 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: 1000031-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE SA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome do requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, 

primeiramente, que o presente feito deve ser extinto, ante a falta de 

interesse de agir da parte requerente. Alega ainda, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Requer a extinção do feito É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, verifico que melhor 

sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se como legítima a 

pretensão lançada na presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou 

ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, sendo a parte que 

invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob pena de macular o 

preceito constitucional que garante o direito de ação. Por derradeiro, 

destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto Theodoro 

Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no mesmo 

sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, e por não haver arguição de demais preliminares, passo ao 

julgamento meritório. No mérito, analisando os autos entendo que a 

demanda prospera em parte. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora reste incontroverso 

a inexistência da dívida, nada justificando a inscrição/manutenção do 

nome do autor no rol de inadimplentes, verifico que o reclamante já 

possuía outra anotação em seu nome antes do registro impugnado nos 

presentes autos, incidindo, quanto aos danos morais, o teor da Súmula 

385, do STJ, no sentido de que “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Com efeito, tenho que não merece prosperar os postulados danos morais, 

eis que, da análise da certidão aportada, verifica-se claramente a 

existência de demais anotações restritivas em nome do autor. “Ex positis”, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando a 

inexistência do débito, bem como julgo improcedente o pedido de danos 

morais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, nos termos do 

artigo 55, da lei 9099/95. Transitada em julgado e não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 06 meses, 

arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001161-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORTON THIAGO SILVA (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, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e 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, 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” “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, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. 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: 1001747-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)
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JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU ANTONIO LAVEZZO (REQUERIDO)

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 e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA objetivando o 

recebimento títulos carreados aos autos. Observa-se que, apesar de 

devidamente citada e intimada, a parte Reclamada não compareceu a 

audiência de conciliação, 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. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a parte 

Reclamada a pagar à parte Autora a quantia de R$ 34.482,35 (trinta e 

quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), 

corrigida monetariamente e acrescida de juros legais de 1% ao mês a 

partir do vencimento. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007238-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON HUMBERTO DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO)

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINY CALDEIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO ROGOVSKI (REQUERENTE)

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. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

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 330 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;”. Consigno que a lide 

versada nestes autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao 

consumo registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de 

consumo. Tenho como aplicável o 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 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. Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR 

suscitadas pela requerida, quais sejam, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a INCOMPETÊNCIA do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as 

alegações da requerida, uma vez que, a lide versada nestes autos conta 

com todos os documentos necessários ao deslinde meritório, não havendo 

que se falar em perícia. Observe-se ainda que a perícia sequer foi 

solicitada por ambas as partes, sendo que o destinatário da prova não vê 

a necessidade de tal procedimento para julgamento final da matéria. Com 

isso, REJEITO a PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. Alega a parte 

autora que sua Unidade Consumidora sempre foi de baixa renda, no 

entanto nesse mês recebeu fatura com valor exorbitante, a qual não 

condiz com sua média de consumo. A reclamada, por sua vez, alega que 

a fatura litigada foi lançada com base em irregularidades constatadas na 

UC do autor, sendo aferida com base em laudo pericial, restando 

procedente a cobrança. Pois bem, conforme se afere das contas juntadas 

pelo requerente, sua média de consumo é baixa, mesmo após a troca do 

aparelho de aferição do consumo, sendo assim, é plausível sua 

irresignação. Ainda que seja admissível a recuperação do consumo na UC 

do autor, há de se considerar que o procedimento administrativo hábil a 

ensejar a cobrança deve contar com a participação do consumidor, 

possibilitando a defesa do mesmo. Não consta nos autos documentos 

capazes de aferir que ao consumidor foi oportunizado participar do 

procedimento que deu azo a emissão da fatura litigada, nem mesmo, 

comprovação de que o mesmo tem responsabilidade nas avarias 

detectadas em seu aparelho medidor. Logo, tenho que merece guarida a 

pretensão de desconstituição da fatura discutida nestes autos, eis que, 

aferida unilateralmente pela requerida, não se coadunando com a média de 

consumo, e não descrevendo os parâmetros utilizados para a cobrança. 

Sendo assim, torna-se patente que a fatura por ora litigada é indevida, e 

não pode prosperar. As alegações da parte requerida não podem 

prevalecer, eis que, esta alega a existência de irregularidade no medidor 

de energia do requerente, porém, tais alegações isoladamente não 

constituem fundamento para a cobrança excessiva em um único mês, isto 

sem oportunizar ao requerente a defesa administrativa, ou a contestação 

de tal cobrança. Ademais, ainda que restasse provado nos autos a 

aludida irregularidade, não há como atribuir ao requerente a 

responsabilização por tal fraude, a qual pode ter ocorrido por fatores 
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externos, ou ainda, pela própria desídia da requerida em não inspecionar 

seus medidores antigos. Em caso semelhante o posicionamento que 

emana da Turma Recursal deste Estado não destoa, consoante julgado 

abaixo ementado: ENERGIA ELÉTRICA - FATURA CONTESTADA - 

RELAÇÃO DE CONSUMO -COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - DÉBITO 

ORIUNDO DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DAS IRREGULARIDADES APTAS A CONDUZIR À 

FRAUDE NO MEDIDOR - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS 

ALEGADOS PELO DEMANDANTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA 

REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 1 - 

Merece reforma a sentença, a fim de se afastar a incompetência do 

Juizado Especial decretada, pois não merece acolhida a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível fundada na complexidade da 

causa, pois há documentação juntada aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, restando desnecessária a produção de prova pericial. 

2 - É dever da concessionária demonstrar não só que cumpriu os 

procedimentos legais ou regulamentares, mas, também, que houve, 

efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do 

consumo, assim como a correção dos valores apresentados, pois, quanto 

a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica da parte 

Autora. 3 - Inexistindo a prova da existência de defeito ou irregularidade 

no medidor, somente documento unilateral, da suposta irregularidade 

encontrada no aparelho de medição de consumo de energia, isoladamente 

considerada e sem a observância do devido processo legal ou a 

demonstração do efetivo envolvimento da parte autora no fato, não possui 

o condão de imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da 

diferença a maior encontrada, porquanto constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade. 4 - Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Ré, que não se desincumbiu a contento de comprovar a 

prática de fraude pela parte Autora, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. 5 - Dessa forma, a atitude da Ré em imputar um ato fraudulento e 

criminoso, pois o desvio de energia elétrica caracteriza em tese crime de 

furto à consumidora, que indiretamente se viu atingida, e, a partir daí, manu 

militari proceder no corte do fornecimento da energia, pela importância que 

tal bem e produto tem na vida do usuário do sistema caracteriza 

indubitavelmente situação de constrangimento real e forte e que dá 

sustentação ao reconhecimento do dano de ordem moral. 6 - Na fixação 

da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido, 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. 7 - Recurso 

conhecido e parcialmente provido.(RI, 4324/2011, DR. YALE SABO 

MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data 

da publicação no DJE 13/06/2012) destaque nosso Ainda: “CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO REGULAR. REVISÃO DE FATURA EMITIDA 

EM VALOR QUE PRATICAMENTE DOBRA O MONTANTE NORMALMENTE 

CONSUMIDO. SENTENÇA MANTIDA. Merece ser mantida a sentença que 

determina a desconstituição de fatura com vencimento em janeiro de 2008, 

emitida em valor exorbitante (R$ 127,25), em descompasso ao histórico da 

consumidora, devendo a nova fatura atentar à média de consumo dos 

últimos meses. A simples inexistência de irregularidade no aparelho de 

medição não autoriza a cobrança de valor muito além ao normalmente 

cobrado. Medida mais justa e equânime ao caso concreto. Ademais, tal 

revisão está em consonância com o entendimento deste Colegiado. 

Sentença que resta mantida. Exegese do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Recurso Cível Nº 

71001706712, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 18/12/2008).” Destaque nosso 

Posto isso, verifico que a reclamada imputa unilateralmente irregularidade 

na Unidade Consumidora do autor, e afere cobrança excessiva, sem 

sequer oportunizar ao consumidor a defesa, sendo assim, tenho como 

INDEVIDA a fatura por ora litigada. Da análise da exordial, entendo que o 

pedido de indenização por danos morais dever ser rejeitado, porque os 

fatos versados, não causaram ao autor abalo psíquico autônomo 

independente do constrangimento normalmente trazido pelo mero 

aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo 

qualquer direito de personalidade do requerente. Somando: “(...)DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. PEDIDO 

SUCESSIVO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

PREJUDICADO DIANTE DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral deve ser aplicado naqueles 

casos em que o individuo sofre lesão de cunho não patrimonial, ou seja, 

abalo psíquico em sua vida particular. No entanto, há situações que 

representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão 

sujeitas por conviver em sociedade e, nessas circunstâncias, não há que 

se falar em dano moral.”(destacamos)(TJ-SC - AC: 749395 SC 

2011.074939-5, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 

07/02/2012, Sexta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação 

Cível n. , de Correia Pinto, undefined) “(...)MERO ABORRECIMENTO, 

INERENTE À VIDA DE RELAÇÃO. Os danos morais estão relacionados 

apenas às situações de efetiva violação da dignidade da pessoa humana, 

sob pena de se banalizar o instituto. Assim, somente nos casos em que 

houver grave abalo psicológico, dor, angústia, em razão da afronta aos 

direitos inerentes à personalidade é que se há de reconhecê-los. Os 

meros incômodos decorrentes de relação de consumo,...” (destacamos) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71002940336 RS , Relator: João Pedro Cavalli 

Junior, Data de Julgamento: 14/07/2011, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2011, undefined) Não 

obstante a isso, insta salientar que o Requerente não houve suspensão 

de seu serviço de energia e, ainda, o autor não foi incluído no rol de 

cadastros de inadimplentes. Assim, os requisitos exigidos para a 

configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar moralmente 

não encontram ressonância nos autos, sendo medida imperiosa o 

indeferimento do pedido de condenação da parte ré a pagar reparação por 

danos morais. Sendo assim, DECIDO: Diante do exposto, e com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCENTES os pedidos formulados pela autora, para DESCONSTITUIR a 

fatura emitida no valor de R$ 6.611,28 (seis mil seiscentos e onze reais e 

vinte e oito centavos). Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95, deixo de condenar a parte ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, 

intime-se o 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: 1004530-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR HONORIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004530-12.2017.8.11.0015. REQUERENTE: EDIMAR HONORIO DE 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

13244172 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 
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dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/DESPACHO. SINOP, 20 

de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012929-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELBERT MIRANDA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012929-30.2017.8.11.0015. REQUERENTE: HELBERT MIRANDA 

GONCALVES REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, 

etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com 

o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

12699065 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/DESPACHO. SINOP, 20 

de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013008-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA OAB - MT0018573S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

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. Apenas para situar a 

questão, o Reclamante ajuizou AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. Trata-se de ação indenizatória recebida por esta empresa na 

qual sustenta o Autor ter adquirido passagens aéreas, junto a Ré, para 

empreender viagem aérea referente ao trecho de Sinop/MT a Brasília/DF 

em 05/10/2017 às 07h40min, no voo 2603. Relata que na data de 

embarque foi informado que o voo sofreu cancelamento, e diante de um 

compromisso inadiável, acatou a sugestão da Requerida de prosseguir 

viagem em um voo até Cuiabá/MT, com conexão em Vira Copos/SP em 

direção ao seu destino final Brasília/DF. Ante o exposto, aduz que sofreu 

danos, em virtude do cancelamento sem aviso prévio o Autor perdeu a 

realização de uma prova em seu curso em Brasília/DF. Diante do exposto, 

o Autor pleiteia a condenação da Ré ao pagamento de indenização a título 

de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem 

prolegômenos, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória: “O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: 

I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de 

direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência;”. Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições 

previstas no Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente 

aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, 

VIII, do CDC é um direito do consumidor que facilita sua defesa na atuação 

em juízo, efetivando o princípio da isonomia material. Inobstante, tal 

benesse conferida por Lei não isenta o Reclamante de demonstrar os 

fatos constitutivos de seu direito, cabendo a este, portanto, produzir o 

mínimo de prova necessária para que se vislumbre, de um prisma jurídico, 

o nascimento de seu direito e a possibilidade de pleiteá-lo em face de 

outrem. Ressalto que o objetivo da inversão do ônus da prova é, tão-só e 

exclusivamente, a facilitação da defesa do direito do consumidor em juízo, 

e não privilegiá-lo para vencer mais facilmente uma demanda, em 

detrimento das garantias processuais do fornecedor-Réu. "In casu", 

caberia ao demandante comprovar os danos causados em razão do 

atraso de seu voo. Das alegações da parte Autora e dos documentos 

carreados, não há qualquer prova que o mesmo perdeu a referida aula 

e/ou prova de sua pós-graduação tendo em vista que ao compulsar o 

calendário de aula verifico que não havia aula marcada para o dia 05/10, 

data esta que chegou na cidade destino, e sim nos dias 06/10 e seguintes. 

Entendo que o pedido de indenização por danos morais dever ser 

rejeitado, porque o referido atraso no voo, não lhe causou abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. No julgamento de 

casos a jurisprudência assim se posicionou, consoante decisões que 

abaixo colaciono: “(...)DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR AFASTADO. PEDIDO SUCESSIVO DE MAJORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREJUDICADO DIANTE DA MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral 

deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo sofre lesão de 

cunho não patrimonial, ou seja, abalo psíquico em sua vida particular. No 

entanto, há situações que representam apenas dissabor do cotidiano, 

fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade e, nessas 

circunstâncias, não há que se falar em dano moral.”(destacamos)(TJ-SC - 

AC: 749395 SC 2011.074939-5, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de 

Julgamento: 07/02/2012, Sexta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: 

Apelação Cível n. , de Correia Pinto, undefined) Soma-se: “(...)MERO 

ABORRECIMENTO, INERENTE À VIDA DE RELAÇÃO. Os danos morais 

estão relacionados apenas às situações de efetiva violação da dignidade 

da pessoa humana, sob pena de se banalizar o instituto. Assim, somente 

nos casos em que houver grave abalo psicológico, dor, angústia, em 

razão da afronta aos direitos inerentes à personalidade é que se há de 

reconhecê-los. Os meros incômodos decorrentes de relação de 

consumo,...” (destacamos) (TJ-RS - Recurso Cível: 71002940336 RS , 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 14/07/2011, 

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

18/07/2011, undefined) Assim, os requisitos exigidos para a configuração 

da responsabilidade civil e do dever de indenizar não encontram 

ressonância nos autos, sendo medida imperiosa o indeferimento do pedido 

de condenação da parte ré a pagar reparação por danos morais. "Ex 

Positis", JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS formulados na inicial e por 

consectário jurídico lógico, DECLARO O PROCESSO EXTINTO, COM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. 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. P.I.C. 

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: 1012554-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 509 de 607



de apresentar o relatório. Fundamento. Decido. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS. Insurge-se o reclamante quanto 

ao cancelamento, por parte da requerida, de seu vôo fazendo com que o 

mesmo tivesse que realizar parte de seu trajeto por via terrestre e chegar 

muito depois do programado. Discorre que o cancelamento teve efeito 

dominó em sua programação, gerando danos materiais e morais 

indenizáveis. Restando infrutífera a audiência de conciliação, a Requerida 

apresentou contestação. Em sua defesa a Requerida alega que o 

cancelamento se deu em razão das condições meteorológicas, sendo 

caso fortuito externo, portanto, força maior excludente de ilicitude. 

Considerando a inexistência de preliminares hasteadas, passo ao 

julgamento do mérito da demanda. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que o reclamante adquiriu previamente passagem aérea da 

companhia reclamada. No caso vertente, verifico que ocorreu o 

cancelamento do vôo do autor, sendo necessário prosseguir parte da 

viagem por via terrestre, bem como chegar em outra cidade e mais tarde 

do programado, gerando outros transtornos de ordem material e moral. A 

reclamada em sua contestação, alega que o cancelamento ocorreu em 

razão das condições climáticas, sendo o problema imprevisível e 

inesperado, suscitando excludente de responsabilidade e conseqüente 

improcedência do pedido de indenização por dano material e moral. Pois 

bem. A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: 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. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Evidencia-seque os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. É incontroverso nos autos que a parte 

reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da reclamada e que 

este não foi prestado nos limites do contrato. Note-se que a reclamada, em 

nenhum momento, se preocupou em fazer prova da excludente de 

responsabilidade invocada, ônus que lhe incumbia. Nesse sentido: 

“CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO. MAU 

TEMPO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DEVER DE INDENIZAR. 

PRESENTE. 1.A IMPOSSIBILIDADE DE VOAR POR MAU TEMPO DEMANDA 

PROVA, CUJO ÔNUS RECAI SOBRE O FORNECEDOR, NÃO PRODUZIDA A 

CONTENTO, NÃO DEMONSTRADA FORÇA MAIOR OU CULPA EXCLUSIVA 

DE TERCEIRO. 2.A PERDA DE OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE 

CONCURSO PÚBLICO EM RAZÃO DE ATRASO NO VOO CONFIGURA 

DANO MORAL INDENIZÁVEL. 3.A REPARAÇÃO DE DANO MORAL 

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL NÃO MERECE REPAROS. 4.RECURSO 

CONHECIDO MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS, A TEOR DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, SERVINDO A 

SÚMULA DE JULGAMENTO DE ACÓRDÃO. 5.RECORRENTE SUCUMBENTE 

ARCARÁ COM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO 

FIXADOS EM 20% DO VALOR CORRIGIDO DA CONDENAÇÃO. (TJ-DF - 

ACJ: 20130110542574 DF 0054257-49.2013.8.07.0001, Relator: FLÁVIO 

AUGUSTO MARTINS LEITE, Data de Julgamento: 17/09/2013, 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 19/09/2013 . Pág.: 226)” (grifei) Assim, 

ressalvando o entendimento deste juízo de que as condições 

meteorológicas devem ser consideradas como excludente de ilicitude, por 

tratar-se de força maior e, portanto, medida necessária para garantir a 

segurança esperada no transporte aéreo, é bem de ver que o ônus da 

prova é da companhia aérea. In casu, repito, não restou demonstrado nos 

autos. Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais e 

materiais à parte reclamante, isso porque o cancelamento do vôo, causou 

transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi 

surpreendida com a deficiente prestação de serviço. No que pertine aos 

danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos 

do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.? (Apelação Cível 

Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação equivalente à R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) ao reclamante, que servirá, a um só tempo, para amenizar o 

sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento 

indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência 

que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter 

pedagógico. Quanto aos aludidos danos morais e lucros cessantes tenho 

que não assiste razão ao Requerente tendo em vista que não restou 

demonstrado nos autos provas hábeis a comprovar o solicitado. “Ex 

positis”, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte reclamante, para 

condenar a reclamada AZUL LINHAS AÉREAS a pagar ao reclamante o 

valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização 

por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da data desta sentença. DECLARO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar a reclamada 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001835-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE RIBEIRO CALDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 
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1001835-22.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SALETE RIBEIRO CALDEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 12584028 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 20 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166881 Nr: 1711-95.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACEMIR PIRES DA SILVA, ELIAS FERREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JACEMIR PIRES DA SILVA, Cpf: 

02749000173, Rg: 16223748, Filiação: Nelson Pires da Silva e Marli Maria 

Pires da Silva, data de nascimento: 27/11/1987, brasileiro(a), natural de 

Sinop-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 66 9 9677-6914 e atualmente 

em local incerto e não sabido ELIAS FERREIRA DA SILVA, Filiação: Heleno 

Ferreira da Silva e Raquel Miranda da Silva, data de nascimento: 

04/02/1989, brasileiro(a), natural de Sinopp-MT, solteiro(a), borracheiro, 

Telefone 9607-3829. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR os réus acima qualificados para, querendo e no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias, comparecerem na Secretaria da 1ª Vara 

Criminal para retirar os bens armazenados em cartório, devendo para 

tanto comprovar sua propriedade. Não comparecendo dentro do prazo, os 

objetos serão destruídos.

Despacho/Decisão: Vistos em correição, Prossiga-se no cumprimento da 

sentença prolatada nos autos, em seus ulteriores termos. Após, 

arquive-se o feito.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, TALITA LEITE 

CECCONELLO, digitei.

Sinop, 06 de junho de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190124 Nr: 11568-34.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS ANTONIO DA SILVA, Cpf: 

74434799134, Rg: 1242252-5, Filiação: Cleusa Pinheiro da Silva e Adauto 

Jose da Silva, data de nascimento: 11/06/1978, brasileiro(a), natural de 

Santo Antonio Paraíso-PR, convivente, pedreiro autonomo, Telefone 

9629-6693. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O ACUSADO MARCOS ANTONIO DA SILVA, acima 

qualificado, para informar nestes autos seus dados bancários e CPF para 

que seja restituído o numerário existentes nos autos, que pagou como 

multa em 29/08/2013.

Despacho/Decisão: Posto isso, e com supedâneo nos artigos 107, inciso 

IV e 109, inciso V, ambos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade 

de MARCOS ANTÔNIO DA SILVA, em relação ao delito apurado nestes 

autos. Corrija-se a D.R.A., para constar o nome do acusado como sendo 

MARCOS Antônio da Silva, conforme documento de identificação à fl. 21. 

Após o trânsito em julgado, restitua-se ao acusado o valor depositado à fl. 

27, pago a título de fiança, o qual deverá ser intimado por edital para tanto. 

Transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias (CPP, artigo 122) sem 

comparecimento/manifestação, determino seja o numerário doado para o 

Conselho da Comunidade desta Comarca, com as cautelas de praxe. 

Feitas as comunicações aos órgãos competentes, ARQUIVEM-SE estes 

autos, com as baixas e anotações de vezo. Notifique-se o Ministério 

Público. Intime-se o advogado constituído, nos termos do artigo 1.387 da 

CNGC. Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317 da CNGC. 

Publique-se. Cumpra-se. Sinop, 19 de dezembro de 2017. Débora Roberta 

Pain Caldas Juíza de Direito

Advertência: Transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias (CPP, artigo 122) 

sem comparecimento/manifestação, numerário será doado para o 

Conselho da Comunidade desta Comarca.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 29 de maio de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 320736 Nr: 3560-92.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS MUNDIM BARBOSA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DE OLIVEIRA 

PENTEADO - OAB:18125

 Certifico e dou fé que o advogado RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO, 

fica devidamente intimado à apresentar, ALEGAÇÕES FINAIS, na forma de 

memoriais, no prazo de 05(cinco)dias, bem como, junte aos autos 

substabelecimento conforme determinado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 328547 Nr: 8497-48.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE GABRIEL SILVA E SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13704/MT

 Ação Penal - Código Apolo 328547

Vistos.

De proêmio, dou o acusado por citado, pois ciente da denúncia, diante da 

apresentação de defesa preliminar por advogado constituído (procuração 

à fl. 90), nos termos do artigo 570, do CPP.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 88/89, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de julho de 
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2018, às 16 horas .

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se e requisite-se o acusado, intimando-se o seu advogado (fl. 90).

Intimem-se a vítima e as testemunhas, devendo constar nos mandados 

que deverão trazer os seus documentos de identificação no dia da 

audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 19 de junho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 198288 Nr: 1225-42.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 Ação Penal - Código Apolo 198288

Vistos.

Haja vista a convocação pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado para 

esta magistrada participar do “III Encontro de Juízes Coordenadores dos 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania do Estado de Mato 

Grosso”, a ser realizado nos dias 12 e 13 de julho de 2018, redesigno a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 26 de julho de 2018, às 15 

horas.

Ressalto que a esta magistrada, além de titular desta Segunda Vara 

Criminal, cumula a coordenação do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Sinop, motivo da sua convocação para o evento 

supracitado.

Notifique-se o Ministério Público sobre a data da audiência, bem como para 

que se manifeste quanto ao interesse na oitiva das testemunhas Thaiane e 

Fernanda, diante do teor da certidão à fl. 180, no prazo de 05 (cinco) dias.

Acaso haja interesse nas suas oitivas, deverá informar os endereços 

atualizados no prazo acima fixado, devendo a Sra. Gestora expedir o 

necessário para a inquirição delas.

Em caso de desistência ou silêncio (desistência tácita), desde já 

homologo.

Intimem-se o acusado e o seu advogado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 18 de junho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 314505 Nr: 17290-10.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SILVA MENDES - 

OAB:MT/14.934

 Ação Penal - Código Apolo 314505.Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que a medida requestada pelo Ministério Público no item 05 da cota 

de fls. 01B-verso/01D-verso e pela Autoridade Policial às fls. 37/38-verso 

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 47/52, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do 

CPP.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de 

novembro de 2018, às 15h45min.Notifique-se o Ministério 

Público.Intimem-se o acusado e o seu advogado sobre a data da audiência 

designada, bem como para que junte aos autos procuração.Intimem-se a 

vítima e as testemunhas, devendo constar nos mandados que deverão 

trazer os seus documentos pessoais no dia da audiência acima 

aprazada.Registre-se, ainda, no mandado de intimação da testemunha 

Rosangela que deverá trazer no dia da audiência o documento de 

identidade ou a certidão de nascimento da vítima, conforme requerido pelo 

Ministério Público no item “4” da cota à fl. 01B-verso.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Sinop, 19 de junho de 2018. Débora Roberta 

Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 326434 Nr: 7337-85.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WILLIAN NASCIMENTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO LEITE - 

OAB:OAB/MT 24.340/O

 Certifico e dou fé que o advogado JOSE ROBERTO LEITE, fica 

devidamente intimado à apresentar nestes autos, resposta à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 166361 Nr: 1171-47.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL ODAIR VITORIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Biolchi - 

OAB:18.488

 Certifico e dou fé que, considerando as determinações contidas nos 

autos é a presente para intimar o advogado Dr. Francisco Biolchi OAB-MT 

18488, da designação de audiência admonitória, agendada para a data de 

25/06/2018 às 15H30M, na sala de audiências da Terceira Vara Criminal 

da Comarca de Sinop-MT.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 321825 Nr: 4222-56.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO ROBERTO JOÃO, JIHAD MOHAMED 

CESAR LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, LUCIA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

20024/O

 concedo liberdade provisória ao acusado Celio Roberto João, mediante o 

cumprimento rigoroso das seguintes medidas cautelares, sob pena de 

decretação de sua prisão preventiva:I. Comparecer bimestralmente em 

juízo, entre os dias 01 e 10 de cada mês, para informar o endereço 

residencial e comprovar sua atividade laboral (trabalho);II. Não frequentar 

lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, 

ainda, se abster de frequentar bares, casas de jogos, botequins, 

prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de 

bebidas alcoólicas;III. Não ausentar-se da Comarca de Sinop/MT sem 

prévia autorização do Juízo, salvo a trabalho, desde que comprove nos 

autos;IV. Não consumir drogas ilícitas ou praticar novos crimes.V. Não 

manter contato com a vítima Andriele Almeida da Silva, por qualquer meio, 

ou mesmo frequentar sua residência ou local de trabalho.Comunique-se ao 

Delegado Regional de Polícia Judiciária Civil de Sinop/MT e ao Comandante 

do 11º BPM/MT, para conhecimento e fiscalização das medidas cautelares 

impostas ao acusado.Expeça-se Alvará de Soltura e liberte-se o acusado 

Celio Roberto João, se por outro motivo não deva permanecer 

preso.Dando prosseguimento ao feito, designo audiência para inquirição 

da testemunha Andriele Almeida da Silva, a ser realizada em 30.8.2018 

(quinta-feira), às 15:00 horas, observando-se a cota ministerial lançada à 

f. 116.Saem intimados os presentes

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 325753 Nr: 6846-78.2018.811.0015
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 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAICON JADER PEREIRA TROMBETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA LAVA - OAB:OAB/MT 

24060/O, ROSANE FEIL LEAL - OAB:OAB/MT 21225/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante disso, com fundamento no artigo 120 do CPP c.c. 1.481, I, da 

CNGCGJ/MT, defiro, em parte, o pedido formulado pelo requerente e 

determino a restituição do veículo “Honda Civic LXS, ano/mod 2006/2007, 

cor prata, placas NGD 3430, Renavam 00885814207”, apreendido em 

21.02.2018, mediante termo nos autos, ficando o requerente na condição 

de fiel depositário, não podendo se desfazer do bem sem autorização do 

juízo, até a prolação da sentença na ação penal respectiva.Traslade-se 

cópia desta sentença para os autos da Ação Penal Pública Cód. 321825, 

em apenso, após, arquivem-se.Indefiro o pedido de “isenção das custas 

de diária de permanência em pátio e demais valores e taxas inerentes a 

apreensão do veículo” [sic] por ausência de amparo legal, uma vez que a 

Lei nº 6.575/78 foi revogada.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 323969 Nr: 5598-77.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR SANTOS, TCHARLES HENRIQUE 

RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O, JULIO CESAR ESQUIVEL - OAB:MT/19.211

 Homologo a desistência de oitiva das testemunhas SD PM Marcos Venicio 

Rosa Oliveira e Wemerson Thaillon do Prado Silva, conforme manifestado 

pelas partes.

Defiro os pedidos formulados pelas defesas dos acusados, concedendo o 

prazo de 05 (cinco) dias para juntada de procuração, bem como para 

alegações finais, por memoriais, mercê do artigo 403, § 3º, do CPP.

Após, venham conclusos para sentença.

Saem intimados os presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 314163 Nr: 17083-11.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 INTIMAR o advogado do réu para, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão de fl. 131, a seguir transcrita: "CERTIFICO, autorizada pela 

legislação vigente, que compareceu neste Juízo o réu JEAN CARLOS 

GONÇALVES DA SILVA, e foi devidamente INTIMADO da SENTENÇA 

proferida nas fls. 111/126 , da qual levou cópia integral consigo. Na 

mesma oportunodade o réu informou que PRETENDE RECORRER DA 

SENTENÇA, sendo orientado a procurar seu advogado, acaso não 

possua, procurar a Defensoria Publica. "

Comarca de Várzea Grande

Portaria

PORTARIA N.º 127/2018/RH

 O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 Considerando os termos do Ato n.º 470/2018-DRH, de 6.6.2018, que 

nomeou a senhora SÂMIA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, para exercer 

efetivamente o cargo de Analista Judiciária.

 RESOLVE

 Art. 1º - LOTAR a servidora SÂMIA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, 

Analista Judiciária, na secretaria da 3ª Vara Criminal, a partir desta data.

Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do egrégio Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 19 de junho de 2018.

Jones Gattass Dias

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 127/2018/RH

 O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 Considerando os termos do Ato n.º 470/2018-DRH, de 6.6.2018, que 

nomeou a senhora SÂMIA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, para exercer 

efetivamente o cargo de Analista Judiciária.

 RESOLVE

 Art. 1º - LOTAR a servidora SÂMIA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, 

Analista Judiciária, na secretaria da 3ª Vara Criminal, a partir desta data.

Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do egrégio Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 19 de junho de 2018.

Jones Gattass Dias

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004225-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YENDIS RODRIGUES COSTA OAB - MT24490/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. P. (RÉU)

 

VISTOS. SHOPIA LEGHI PIASECKI, qualificada, representada pela genitora, 

ajuizou AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS em face de GLEIDISON 

PIASECKI aduzindo, em síntese que, através do processo n.º 

19208-98.2011.811.0002, que tramitou na 2ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca de Várzea Grande /MT, fora fixado, a título de pensão 

alimentícia, o valor equivalente a 45,02% do salário mínimo. Afirma que o 

valor correspondente a tal percentual equivale a R$ 280,00 (duzentos e 

oitenta reais). Afirma ainda, que o autor teria melhorado sua condição 

financeira, eis que teria se tornado empresário. Afirma, por fim, que a 

menor fora matriculada em escola pública por não ter a genitora condições 

de arcar com as despesas da escola particular onde a menor estudava. 

Após descrever os fundamentos jurídicos que sustentam sua pretensão, 

requereu, em sede de tutela de urgência, em pedido alternativo, a 

majoração dos alimentos para o patamar de 02 salários mínimos ou, caso 

seja entendimento diverso do juízo, que seja fixado em um salário mínimo e 

meio. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Primeiramente, 

cumpre ressaltar que 45,02% do salário mínimo (fixados em sentença) 

equivalem a R$ 429,29 e não a R$ 280,00 como informa a parte autora. 

Pois bem. O Código de Processo Civil inovou ao suprimir a diferenciação 

existente entre os requisitos necessários ao deferimento da tutela cautelar 

e da tutela antecipada. Hodiernamente, o que se tem é a chamada Tutela 

de Urgência, que pode ter natureza satisfativa ou assecuratória. Para o 

deferimento da tutela de urgência exige-se (CPC/2015, artigo 300): a) 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Cassio Scarpinella Bueno, sobre 

o tema, assim leciona: “A concessão da Tutela Provisória de Urgência 

pressupõe: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do 

resultado útil do processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir 

prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, 

ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente 

economicamente (art. 300, § 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo 

Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24). O 

primeiro requisito para concessão da tutela remete à existência da 

probabilidade do direito, tendo por pressuposto a alteração da situação 

financeira dos interessados, base forte no já mencionado artigo 15 da Lei 

n.º 5.478/68, não revogada neste aspecto pelo atual Código de Processo 

Civil. Tal artigo pressupõe que “a decisão judicial sobre os alimentos não 

transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista em face da 
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modificação da situação financeiras dos interessados”. Para tanto e, 

especificamente em casos de minoração da verba alimentar, 

imprescindível demonstrar que houve mudança na possibilidade financeira 

a suportar o encargo, de forma a não gerar um ônus desproporcional ao 

seu rendimento, bem como as necessidades do alimentando terem se 

alterado. A esse respeito, ensina o eminente mestre Sílvio Rodrigues o 

seguinte: “Uma vez fixada, a pensão alimentícia pode ser alterada por 

reclamação de qualquer das partes, desde que se evidencie ter 

sobrevindo mudança na fortuna de quem fornece os alimentos, ou na de 

quem os recebe. Assim, por exemplo, se com o seu crescimento, os filhos 

necessitam de maiores recursos para o estudo e vestuário, ou se provam 

que a situação financeira do pai melhorou, em relação à anterior, deve o 

Juiz conceder aumento da pensão alimentícia; ao contrário, se o pai prova 

que seus ganhos diminuíram, ou que se um dos seus filhos se tornou 

maior; ou que uma filha contraiu matrimônio etc., pode pedir redução dos 

alimentos a que foi anteriormente condenado.” (in Direito de Família, v. 6, 

pg. 382). In casu, no entanto, a prova pré-constituída não demonstra 

efetivamente a pretensão da parte autora. Em primeiro lugar temos o valor 

equivocamente atribuído ao percentual do salário mínimo fixado em 

sentença, como já demonstrado acima. Em segundo lugar, temos dois 

atestados de frequência em escola particular na mesma data que a escola 

pública, aliás, o documento produzido no id. 13380460, é confuso, pois 

afirma que a menor está matriculada no ano de 2016. Ademais, tendo a 

condição do requerido se alterado em 2014, conforme afirmou a 

requerente, constata-se uma espera de 04 anos para que a o pedido de 

majoração fosse manejado, afastado assim, o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo Assim, considerando que a fixação dos 

alimentos se orienta pelo binômio necessidade/possibilidade e levando-se 

em consideração não estar demonstrado de maneira irrefutável mudança 

na necessidade da requerente o pedido de tutela de urgência deve ser 

parcialmente acolhido. Nestes termos, DEFIRO parcialmente o pedido de 

tutela de urgência, forte no artigo 300, “caput”, CPC/2015 o que faço para 

majorar, por ora, o valor da pensão para 01 (um) salário mínimo, devidos a 

partir da citação, devendo ser pago, todo dia 10 de cada mês e, por 

conseguinte, determino as seguintes providências: I- Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). II- Cite-se o requerido, 

intimando-o no mesmo ato, para audiência de conciliação/mediação que 

designo para o dia 07/08/2018, às 15:30 horas, nos termos do art. 695, do 

CPC/2015. Intime(m)-se. III- Saliento que o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao requerido o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do 

CPC/2015). IV- Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º 

do art. 334, do CPC/2015. V- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VI- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. VII- Notifique-se o 

Ministério Público. VIII- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 335203 Nr: 3693-18.2014.811.0002

 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: MCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alaertt Rodrigues da Silva - 

OAB:16262/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYZIA MENNA BARRETO 

FERREIRA-UNIVAG - OAB:7329 B, NUCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS 

DA UNIVAG - OAB:

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, Resolvo o Mérito e 

acolho o pedido de exoneração de pagamento de pensão alimentícia 

formulado por MANOEL CARDOSO DE ALMEIDA em face de LUCAS 

BARBOSA DE ALMEIDA, e, por corolário, reconsidero a sentença lançada 

à fl. 84, ante seu flagrante equívoco.Condeno o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

85, § 2º, do CPC; suspensa a cobrança, eis que defiro a AJG, conforme 

artigo 98, §3º, do CPC.Transitado em julgado a sentença, arquivem-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 375823 Nr: 23627-59.2014.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FJSC, WMCS, FBSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:16.262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado da Amazonas - OAB:

 Certifico que, em face das compensatórias do MM. Juiz Agendadas e 

Deferidas para esta data, fica a Audiência Redesignada para o dia 

26/06/2018 as 14:00Horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 325193 Nr: 21581-34.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSG, MIGDS, JGG, MJG, SRAL, RAG, LG, 

GAGSDR, EDSG, DDFM, EFDM, TDFP, DDFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:MT 19.463/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:OAB-MT 9107-O, LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB, MARCONDES RAÍ NOVACK - OAB:OAB/MT 8.571, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552, Thiago Silva Vieira - 

OAB:mt 18976

 Certifico que, em face das compensatórias do MM. Juiz Agendadas e 

Deferidas para esta data, fica a Audiência Redesignada para o dia 

28/06/2018 as 13:30Horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 282088 Nr: 850-51.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRV, VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ANTUNES PAGOT - 

OAB:6282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Ante o exposto: I-Intime-se o exequente, pessoalmente, para regularizar 

sua representação processual, tendo em vista ter atingido a maioridade. 

Prazo de 05 dias.II-Não sendo atendida a determinação acima, intime-se 

pessoalmente para dar andamento ao feito no prazo de 05 dias, sob pena 

de extin-ção.III-Intime-se o executado para juntar, no mesmo prazo do item 

I, os comprovantes do pagamento dos meses de fevereiro e marco de 

2018, eis que não foram acostados aos autos, conforme mencionado na 

petição de fls. 504/506.IV-Atendidas as determinações acima, ao Contador 

Judicial para elaboração dos cálculos.V-Juntados os cálculos, volvam-me 

os autos conclusos.VI-Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002407-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO FARSULA OAB - MT18710/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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LEONEL BRUNO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA 

PRAZO 10 (DEZ) DIAS Dados do processo: Processo: 

1002407-46.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 1.000,00; 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: CATIA LUCIA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: LEONEL BRUNO DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) 

a quem possa interessar 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: (....) 

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 de LEONEL BRUNO DA 

SILVA, qualificado nos autos, por incapacidade civil relativa para exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no artigo 

1782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e 

civis, nomeando como sua curadora sua mãe, a requerente, Sra. CÁTIA 

LÚCIA 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 ao interditando. 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. VÁRZEA 

GRANDE, 19 de junho de 2018. NERCY ANCHIETA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002726-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. S. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. S. D. S. F. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1002726-82.2016.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Ao Advogado da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público para ciência da certidão que 

redesignou audiência de ID 13740676. Várzea Grande/MT, 20 de junho de 

2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252183 Nr: 11363-49.2010.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHMS, ADRIANA MORAES SILVA, SOLANGE MORAES 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON BOTELHO CORDEIRO, MARIA 

APARECIDA BOTELHO CORDEIRO, LATERAL ESQUERDA- SANDRO 

LUCAS DOS ANJOS, TAIS CARLA CORDEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS DA UNIVAG - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TAIS CARLA CORDEIRO DE OLIVEIRA, 

Rg: 26563789, Filiação: Vera Lucia Botelho Cordeiro e José Carlos de 

Oliveira, data de nascimento: 06/02/1996, 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, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.P. R. I.Isentos de 

custas (fls. 23).Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na 

Distr ibuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 09 de Abri l  de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Myllena de Lacerda 

Inocencio, digitei.

Várzea Grande, 18 de junho de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438305 Nr: 1765-97.2014.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSS

 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): FABIANA DOS SANTOS SOUZA, 

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 artigo 536 e seguintes do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão deduzida na petição inicial, mantendo o infante na companhia 

paterna, de forma definitiva, confirmando, portanto, a decisão proferida em 

sede de liminar.P. R. I.Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 600,00 

(seiscentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, observado o 

disposto no § 2º, incisos I a IV do mesmo artigo, que deve ser revertida em 

favor da Defensoria Pública Estadual.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se o feito, com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 25 de Abril de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Myllena de Lacerda 

Inocencio, digitei.

Várzea Grande, 18 de junho 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.: 310439 Nr: 6490-98.2013.811.0002

 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: RAFAELA GODINHO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAS MASSSHARI ISHITANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DA SILVA GODINHO - 

OAB:15230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11625/MT
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 JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTE os embargos de declaração, 

apenas para incluir as visitas avoengas, em finais de semana alternados 

como acordado em audiência de fls. 52, mantendo, no mais, a sentença 

proferida às fls. 159/162, pois não há obscuridade e contradiçãoP. R. I.O 

requerido foi condenado ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios na sentença proferida às fls. 162.Após o trânsito 

em julgado, cumpridas as determinações constantes da sentença, ao 

arquivo com baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 19 de 

Junho de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 498358 Nr: 37934-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGCDA, AADAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO 

- OAB:17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14.241/MT, ROQUE PIRES 

DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável “Post Mortem”.

 A parte autora deixou de comparecer à audiência de instrução e 

julgamento designada nos autos e não foi localizada para intimação 

pessoal, eis que mudou-se sem informar onde poderia ser encontrada.

O Ministério Público, instado a se manifestar, pugnou pela extinção do 

processo sem resolução do mérito (fls. 84).

 Assim sendo, diante da inércia da parte requerente, e, ainda, 

considerando a impossibilidade do processo permanecer paralisado 

indefinidamente, não há alternativa a não ser a extinção do feito.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 19 de Junho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 315896 Nr: 12248-58.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIDAS DUARTE MONTEIRO, OLGA 

PEREIRA LEITE, ANA AUGUSTA DE SÁ LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:MT 14.615, ROBSON DA SILVA - OAB:17056, RODRIGO 

GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098, Tallita Rosa Cuz 

de Almeida - OAB:16120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, JULIANA CATHERINE TRECHAUD - OAB:12958, 

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - OAB:19460, OMAR KHALIL - 

OAB:11682/MT, TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - OAB:17277, 

WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 Certifico que conforme contato telefonico junto ao Laboratorio Carlos 

Chagas, o valor do exame para coleta do material genético DUO , filho e 

suposto pai o valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 326867 Nr: 23193-07.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WR, ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC, SAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/MT, MARA MONE F. SOARES FURIM - OAB:OAB/MT17.244

 VISTOS etc.

Trata-se de Ação Investigação de Paternidade c/c Alimentos.

Compulsando os autos, verifica-se que a genitora e a infante 

encontram-se residindo na cidade de Barra do Bugres-MT.

Dessa forma, entende o Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 383. “A competência para processar e julgar as ações conexas 

de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de 

sua guarda.”

Bem ainda o art. 147, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

Declino, pois, da competência para conhecer do feito e determino a 

remessa dos autos ao Juízo de Barra do Bugres-MT.

 Intimem-se as partes, através de Advogados e o Ministério Público.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 18 de Junho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 286949 Nr: 6215-86.2012.811.0002

 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: MGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACN, GMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RONDON DOS 

SANTOS - OAB:8700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163

 VISTOS etc.(...).FUNDAMENTO E DECIDO.Trata-se de Suprimento de 

Consentimento por Alvará Judicial c/c Pedido de Tutela Antecipada.Nos 

autos de Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável ‘Post 

Mortem’, em apenso, foi reconhecida a União Estável havida entre o “de 

cujus” e o Sr. Genivaldo, o que levou sua nomeação como inventariante na 

Ação de Inventário Por Arrolamento, também em apenso.Desta feita, 

regularizada a legitimidade do Inventariante, acolho o pleito do Parquet (fls. 

68), para conceder novo prazo para o requerido apresentar sua defesa 

no prazo de 15 dias.Transcorrido o referido prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, proceda-se à conclusão (art. 

344, do CPC).Intime-se.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 19 de Junho de 

2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 404904 Nr: 13867-52.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPDF, KCDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

 Trata-se de Execução de Alimentos.

 A parte autora deixou de dar andamento ao feito.

Devidamente intimada, por seu patrono e pessoalmente, para dar 

andamento ao processo, a representante legal do exequente permaneceu 

inerte (fls. 47,49 e 51/52).

 O Ministério Público, instado a se manifestar, pugnou pela extinção do 

feito (fls. 55).

Em virtude do exposto, considerando que o processo não pode 

permanecer paralisado por tempo indeterminado, bem ainda a desídia da 

parte autora em prosseguir com o feito, não há alternativa a não ser a 

extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.
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P. R. I.

Isento de custas (fls.11).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 19 de Junho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 236633 Nr: 16523-89.2009.811.0002

 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: GMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Deluque Costa Pereira - 

OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Defiro, por ora, o pedido de AJG, sem prejuízo de determinar o 

recolhimento “a posteriore”, após a apuração do ativo.

Nomeio Inventariante o Sr. Genivaldo Melo Alves, que deverá assinar o 

termo de compromisso no prazo de cinco dias (art. 617, parágrafo único, 

do CPC), e apresentar as primeiras declarações no prazo de 20 dias (art. 

620, do CPC).

 Caso todos os herdeiros não sejam representados pelo mesmo 

Advogado, a requerente deverá fornecer quantas cópias das primeiras 

declarações forem necessárias à citação, inclusive para a Fazenda 

Pública Estadual.

 Assim, feitas as primeiras declarações, citem-se para os termos do 

Inventário, os herdeiros não representados, legatários, a Fazenda Pública 

e o Ministério Público (art. 626, do CPC/2015), se houver menor de idade 

ou maior incapaz, para os fins previstos no artigo 627, do NCPC.

Findo o prazo previsto no artigo 627, do CPC/2015, proceda-se a 

avaliação do(s) bem(ns) do espólio. A avaliação é dispensada se a parte 

trouxer aos autos o cálculo do imposto e guias correspondentes, emitidas 

pela Fazenda Pública.

Após, o Inventariante deverá apresentar as últimas declarações (art. 636, 

do CPC/2015) e plano de partilha, ouvindo-se as partes.

 Cumpridas as determinações acima descritas, venham-me os autos 

conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 19 de Junho de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 288537 Nr: 7995-61.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDSA, GEORGINA GUIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SANTANA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13572, DANIEL ERMELINDO NERI - OAB:21676/O, 

FRANCISCO DIAS DE ALENCAR NETO - OAB:14859, IANDRI LOTUFO 

PULCHÉRIO - OAB:23542/O, JOICE FIALHO DO NASCIMENTO - 

OAB:15900, TATIANE DA SILVA ARGENTINO - OAB:21.507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMARY MENEZES SOUZA 

- OAB:14905

 VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos.

Intimada para cumprir com o determinado de fls. 234, a exequente 

quedou-se inerte (fls. 236/237).

O Ministério Público pugnou pela extinção do processo sem resolução do 

mérito (fls. 240).

Assim sendo, diante da desídia da parte autora em prosseguir com o feito, 

não há alternativa a não ser a extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 19 de Junho de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 434700 Nr: 3846-80.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LTANM, LNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

UNIVAG - OAB:7.099 OAB/MT, NUCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DA 

UNIVAG - OAB:

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 303635 Nr: 24592-08.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCR, LDCSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:MT 8254-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552

 VISTOS etc.

Acolho o parecer ministerial de fls. 135v.

O processo tramita pelo rito da expropriação, aguardando emenda à inicial 

(fls. 125).

Não consta nos autos o título executivo que fixou os alimentos.

 Intime-se novamente a parte credora, por Advogado, para que emende a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Com a emenda, proceda-se à conclusão.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 19 de Junho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 315342 Nr: 11663-06.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO FERREIRA LIMA, DELFINA FERREIRA DE LIMA 

POLIDORO, JOÃO POLIDORO FILHO, VANDERLEI DE SOUZA LIMA, 

EVANDRO FERREIRA LIMA, FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, CECILIA 

ROSA NEVES, ELIZANGELA SOUZA LIMA, ANTONIO FERREIRA LIMA, 

LUCIMAR TEREZINHA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LINDALVA LIMA, MANOEL ANTERIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Intime-se a Inventariante para apresentar as últimas declarações e esboço 

da partilha no prazo de 15 (quinze) dias.

Vindo aos autos, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 19 de Junho de 2018.
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 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 335364 Nr: 3841-29.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDACN, SECDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 226, § 3º, da CRFB/1988 e art. 1.723 do CC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para o fim de reconhecer a união estável homoafetiva entre 

GENIVALDO MELO ALVES e ALBERTO CANDOLO NETO, no período de 

Agosto de 2005 a 24 de Setembro de 2009, quando do falecimento deste 

último. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC.P. R. I. 

Custas processuais pela requerida.Após o trânsito em julgado, arquive-se 

o feito com baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 18 de 

Junho de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333369 Nr: 1995-74.2014.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA CARVALHO DA SILVA LEMES, FRANCISCO DA 

CUNHA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VA, para devolução 

dos autos nº 1995-74.2014.811.0002, Protocolo 333369, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 111104 Nr: 6767-27.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPSJ, RCP, CBP, IDC, LBS, MMPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ESTEVÃO FERRAZ 

- OAB:8501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO ESTEVÃO 

FERRAZ - OAB:8501, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL - COMARCA DE CAARAPÓ - OAB:, JOSÉ CARLOS 

FORMIGA JÚNIOR - UNIVAG - OAB:OAB/MT 5645, NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA - UNIVAG - OAB:

 (...)Designo audiência de instrução e julgamento para data de 14 de 

Agosto de 2018, às 14 horas 45 minutos.Intimem-se as partes para 

prestar depoimento pessoal.Autorizo a produção de prova testemunhal, 

devendo, o rol – que deve preencher os requisitos do art. 450, do NCPC, 

ser apresentado no prazo de 15 dias a contar da intimação para audiência 

de instrução e. A intimação da testemunha deve ser realizada na forma do 

art. 455(...). Várzea Grande/MT, 19 de Junho de 2018.CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 330871 Nr: 27159-75.2013.811.0002

 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: ERDM, ARDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - CURSO DE DIREITO DA UERN - OAB:, NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - UNIVAG - OAB:

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimar as partes, para no 

prazo de 05 (cinco) dias especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005049-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395/O (ADVOGADO)

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA DIRCE BIANCHINI (EXECUTADO)

A. D. BIANCHINI MOVEIS - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005049-89.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA 

LTDA. EXECUTADO: A. D. BIANCHINI MOVEIS - EPP, ANGELA DIRCE 

BIANCHINI Vistos... Analisando os autos, verifico que a parte autora não 

juntou os comprovantes de recolhimentos das custas e taxas 

processuais. Dessa forma, DETERMINO a intimação da parte autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o recolhimento das custas e 

taxas processuais de ajuizamento, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Havendo manifestação ou não, 

certifique-se, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-57 DEMARCAÇÃO / DIVISÃO

Processo Número: 1000870-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO BARBOSA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000870-15.2018.8.11.0002. 

AUTOR: ARNALDO ALVES DOS SANTOS RÉU: JUSCELINO BARBOSA 

DOS SANTOS Vistos.. Cumpra-se o andamento da Id.nº 13553162. 

VÁRZEA GRANDE, 19 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito Ester Belém 

Nunes

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005077-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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FORUM DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1005077-57.2018.8.11.0002. Vistos... Em se tratando de o 

reembolso do valor expendido com a guia de recolhimento, sem aparente 

contenciosidade, tão pouco elementos indicativos de competência deste 

juízo, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor da Diretoria do 

Foro, para onde o processo deverá ser distribuído. Intime-se. Cumpra-se. 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004723-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOCENIL SAVIO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

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. O Novo Código de Processo Civil, 

positiva de forma muito objetiva onde e quando será aplicada a prestação 

jurisdicional mais efetiva, e buscando esse objetivo, a Conciliação e a 

Mediação têm sido destacadas como importantes instrumentos para 

solução rápida e pacífica dos conflitos. Partindo dessa premissa, os 

processos de Cobrança de Seguro DPVAT, são enviados ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para realização de 

audiência de conciliação, onde a parte é submetida à perícia médica a fim 

de medir o grau de suas lesões no intuito de chegarem a um denominador 

comum e transigirem. No entanto, da análise do último relatório 

disponibilizado pelo Centro de Conciliação (09.03.2017), noto que dos 72 

(setenta e dois) processos encaminhados ao Mutirão, somente em 01 (um) 

deles a seguradora ofereceu proposta de acordo, argumentando, que 

para apresentação de proposta, necessária seria a comprovação do 

pedido administrativo. A exigibilidade do prévio requerimento administrativo 

pela seguradora como condição para a apresentação de proposta de 

acordo, a meu ver, foge da função social da respectiva solenidade, 

porque além de se discutir o mérito, afronta o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. Nesse sentido, deixo de encaminhar os processos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, determinando 

que a audiência de conciliação/mediação seja realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ. 

Para tanto, com fulcro no art.334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 01/08/2018, às 16:00 horas, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por 

correio, para comparecimento a respectiva audiência com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados e defensores 

públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes a audiência supra, constituir-se-á 

ato atentatório a dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

§8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer 

partes, ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a 

data da audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de 

conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de 

ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005078-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MARTELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOY CIA.SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1005078-42.2018.8.11.0002. 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 Nos termos do Novo CPC, Expeça-se mandado para pagamento 

do valor indicado na inicial, bem como, o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento ao valor atribuído à causa, no prazo de 

quinze dias (CPC, art. 701), consignando, caso a parte ré o cumpra, ficará 

isento do pagamento de custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). Conste, 

ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos, sob pena 

de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 702). 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005081-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MARQUES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA OAB - MT7697/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1005081-94.2018.8.11.0002. Vistos... Em se tratando de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta pelo MARCOS 

ANTONIO MARQUES DE ALMEIDA em desfavor, ESTADO DE MATO 

GROSSO /MT 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 Varas 

Especializadas 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005085-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIS VIEIRA OAB - SC20979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSAL QUIMICA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1005085-34.2018.8.11.0002. Vistos... Analisando os autos, 

verifico que a parte autora não juntou os comprovantes de recolhimentos 

das custas e taxas processuais. Dessa forma, DETERMINO a intimação da 

parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o 

recolhimento das custas e taxas processuais de ajuizamento, sob pena de 

cancelamento da distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Havendo 

manifestação ou não, certifique-se, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005067-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º1005067-13.2018.8.11.0002. Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, 

alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos restritivos de 

crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 

294, § único, do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e documentos 

tenho por indevida a manutenção do nome da parte autora nos cadastros 

de maus pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se por dívida que 

não possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se tratando de 

discussão de dívida, especialmente quando se requer a declaração de 

inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de 

restrição de crédito até decisão final, evidenciando a probabilidade do 

direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual com seu nome inscrito no rol de maus pagadores sem 

que tenha contraído a dívida configura o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA ANTECIPADA IncIDENTAL para 

DETERMINAR que o réu providencie o cancelamento das inscrições feitas 

no nome do autor nos cadastros do SPC e Serasa referente aos valores 

cobrados indevidamente (Id. nº.13757484), no prazo de cinco dias, sob 

pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais). Para tanto, 

com fulcro no art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 08/08/2018, às 

17:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 280488 Nr: 24417-48.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCYANA COSTA SAMPAIO RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUIS NAAMAM KHOURI FILHO - 

OAB:11.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:15714 - MT, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:MT 

8254-E

 CERTIFICO e dou fé que analisando o processo, verifiquei que na 

intimação referente a determinação de fl.221 que foi disponibilizada no DJE 

n.10262 de 23/05/2018 (cópia anexa) não saiu a data da audiência de 

instrução que foi designada.

 Assim, impulsiono os autos para proceder a intimação dos (as) 

advogados (as) das partes de que foi designada audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19/07/2018, às 15:00h , nos termos da decisão de 

fls.221.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 499278 Nr: 13356-83.2017.811.0002

 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: EURICO NELSON DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELLO 

ACHITTI - OAB:13.624-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente acerca da decisão 

de fl.50 a seguir transcrita em resumo: " (...) designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 01/08/2018, às 14:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. (...)".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 377717 Nr: 25104-20.2014.811.0002

 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: ARLEIA DE FÁTIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES, FAC IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCAO FERREIRA - 

OAB:11242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MARCARENAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:, FERNANDO ROBERTO FELFILI - OAB:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerida CEMAT, Dr. Denner B. 

Mascarenhas Barbosa, acerca do despacho de fl.195 a seguir transcrito: 

"Processo nº 25104-20.201 código 254560 Vistos...Em virtude de ter 

ocorrido um curso pela escola de magistratura, nos dias 12/05/2018 e 

13/05/2018, onde foi prejudicada a audiência, hei por bem em redesignar a 

da data de audiência de instrução e julgamento para o dia 12.07.2018, às 

16:00 horas. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 446260 Nr: 10083-33.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE PEDRO DE ARAUJO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10083-33/2016. Código. 446260.

 Vistos...

Em virtude da informação de certidão de fls. 44, foi resignada audiência de 

conciliação para dia 13/06/2018, não tendo retorno do AR. Sendo assim, 

defiro a resignação da audiência de conciliação/mediação para o dia 

08/08/2018, às 08h:30min, a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça.

Intime-se.

Cumpra-se.

(Assinado digitalmente por)

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 404990 Nr: 13910-86.2015.811.0002

 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: AEIS RAMOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HE TRANSPORTES LTDA ME, YASUDA 

MARITIMA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS SILVÉRIO - 

OAB:16.319 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT, LUÍS FRANCISCO SCHIEVANO BONASSI 

- OAB:67.082/SP

 IMPULSIONO estes autos para intimar a parte requerida para retirar a 

carta precatória expedida com a finalidade de proceder a oitiva da 

testemunha Edson da Silva e providenciar a sua distribuição na Comarca 

de Araucária/PR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 436325 Nr: 4810-73.2016.811.0002

 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: MARIA AURENE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA - IMOBILIÁRIA FINANCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8938

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Data: 19.06.2018

Horário: 15:00h

Processo n.º 4810-73/2016 (Cód. 436325) – Ação de Usucapião

Juíza de Direito: Ester Belém Nunes

Parte autora: Maria Aurene da Silva

Defensora Pública: Olzanir Figueiredo Corrijo

Parte ré: Empreendimentos Nossa Senhora da Guia - Imobiliária Financial 

S/A

Advogado: Bibiano Pereira Leite Neto

Feito o pregão foi constatada a presença da representante legal da ré, 

Sra. Ana Maria de Arruda Paula Neta. Ausentes a autora e a Defensora 

Pública, que não foram intimados, e o advogado da ré.

Registro, também, a presença dos estagiários.

Requer a representante da ré prazo para juntar o instrumento de 

procuração ad negoticia.

Pela MMª Juíza foi dito:

Concedo à ré o prazo de 15 (quinze) dias para juntar o documento.

Diante da ausência de intimação da autora e suas testemunhas, 

prejudicada é a audiência.

Redesigno a solenidade para 11.09.2018, às 15:00h.

Providencie a Sra. Gestora a intimação pessoal da autora, da Defensora 

Pública e das testemunhas arroladas pela autora.

Sai a ré presente intimada. Cumpra-se. Nada mais havendo, determinou a 

MM.ª Juíza o encerramento. Eu, ______, digitei e subscrevi.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 344250 Nr: 11280-91.2014.811.0002

 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: LUIS MARCELO TORNATORE GLATTLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XVII INCORPORAÇÃO SPE LTDA, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A., CLEIDE IMOVEIS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:MT 19.616, GLEICY KELLY NUNES DE MELLO ACHITTI 

- OAB:13.624-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:325.150/SP, DANIELA PATINI - OAB:11.660/MT, 

JOSÉ RICARDO NUNES - OAB:MT 5.820, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654/MG

 Impulsiono este autos para imtimar as partes sobre o retorno dos autos do 

TJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 393943 Nr: 7735-76.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINA EUGENIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:MT 17.995/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA O. 

SCATIGNA - OAB:MT/12090-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do Tribunal de Justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000127-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO CENO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000127-73.2016.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CATARINO CENO DE MORAES EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Altere a Sra. 

Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, vez que se 

trata de Cumprimento de Sentença. Tratando-se de cumprimento de 

sentença e na nova nomenclatura do CPC, mais em específico art. 523 e 

parágrafos, já tendo o credor apresentado os devidos cálculos e sendo 

que a sentença é atinente a condenação e perdas e danos, intime-se o 

executado para o devido cumprimento, a fim de pagar o débito, no prazo 

de 15 dias. Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, 

acrescente-se ao débito multa e honorários em 10%. Em havendo 

pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e os honorários 

sobre o restante. Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo 

de 15 dias, expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação. 

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003814-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANIZ ABDO FERREIRA (EXECUTADO)

MAIRA SPINDLER DO AMARANTE FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003814-87.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I 
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EXECUTADO: ANIZ ABDO FERREIRA, MAIRA SPINDLER DO AMARANTE 

FERREIRA Vistos... Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 

(três) dias (CPC, art. 829). Não efetuado o pagamento, penhore o Sr. 

Oficial de Justiça quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), procedendo a respectiva avaliação, 

mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em 

seguida. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados 

bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne no mandado que em 

havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade 

(CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os embargos serão 

oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na 

forma do art. 231 do NCPC. Defiro a citação por oficial de justiça. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000229-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIENE DA CRUZ VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DA CRUZ VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000229-27.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: GRACIENE DA CRUZ VIEIRA REQUERIDO: PATRICIA DA 

CRUZ VIEIRA Vistos... Em se tratando de Jurisdição Voluntária, DECLINO 

EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas de Família e 

Sucessões dessa Comarca, para onde o processo deverá ser novamente 

distribuído, nos termos da Resolução nº 11/2017/TP. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001585-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CAPUTI FILHO EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA ADOLFO ORGEDA OAB - MT20909/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001585-57.2018.8.11.0002. 

AUTOR: FRANCISCO CAPUTI FILHO EIRELI - ME RÉU: CM INDUSTRIA E 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME Vistos... Trata-se de Ação 

Monitória com Pedido Cautelar de Arresto onde o autor aponta ser credor 

da empresa requerida na importância de R$ 77.932,89 (setenta e sete mil 

novecentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) referente à 

venda de mercadorias. Alega que a requerida não vem cumprindo com as 

obrigações assumidas perante si e outros credores, inclusive, possui 

diversas restrições de crédito, ao que teme ver frustrada sua pretensão 

futura de receber o crédito, inclusive, informa que a requerida vem 

dilapidando seu patrimônio. Para a concessão de tutela antecipatória, 

mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Denoto da análise dos autos a liquidez e exigibilidade da dívida, 

consubstanciando na juntada dos documentos sob a Id. nº 12007377, 

12007381, 12007387, que demonstram a probabilidade do direito, primeiro 

requisito autorizador da medida. Com relação ao segundo requisito, perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico de relance o 

receio do requerente em que o recebimento de seu crédito reste frustrado, 

provocando-lhe prejuízos de maior monta e irreversibilidade, bem como, o 

temor jurídico iminente caso a medida venha a ser concedida somente em 

decisão final intentada face o possível estado de insolvência, situação 

essa demonstrada através da juntada dos documentos sob a Id. nº 

12007401 - Pág. 1-2, 13033974 - Pág. 1-5. Certo é que para a concessão 

da media cautelar de urgência faz-se necessário à juntada de caução real 

ou fidejussória idônea nos termos do art. 300, §1º no mesmo valor 

buscado. Assim, nos termos do art. 300, DEFIRO A TUTELA CAUTELAR 

DE ARRESTO (art. 301, CPC), devendo ser expedido o respectivo 

mandado, devendo o Sr. Oficial arrestar quantos bens necessários até o 

montante da dívida. Nos termos do Novo CPC, Expeça-se mandado para 

pagamento do valor indicado na inicial, bem como, o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento ao valor atribuído à causa, no 

prazo de quinze dias (CPC, art. 701), consignando, caso a parte ré o 

cumpra, ficará isento do pagamento de custas processuais (CPC, art. 701, 

§ 1º). Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer 

embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial (CPC, art. 702). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001556-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE ARRUDA PIRES (AUTOR)

JOSE ELSON PIRES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Joaquim Maia Filho (RÉU)

OUTROS RÉUS DESCONHECIDOS (RÉU)

ROSA SOUZA PAIXAO (RÉU)

REGINALDO ANTONIO SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001556-41.2017.8.11.0002. 

AUTOR: JOSE ELSON PIRES DE SOUZA, MARIA AUXILIADORA DE 

ARRUDA PIRES RÉU: REGINALDO ANTONIO SILVA, OUTROS RÉUS 

DESCONHECIDOS, ROSA SOUZA PAIXAO, JOAQUIM MAIA FILHO Vistos... 

Expeça-se novo mandado de imissão na posse, conforme solicitado à Id. 

nº 13522172, devendo a Sra. Gestora atentar-se quanto as 

especificações ali contidas. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006731-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DA COSTA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNERARIA NOVA VARZEA GRANDE LTDA (RÉU)

JOAO MADUREIRA DOS SANTOS JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006731-16.2017.8.11.0002. 

AUTOR: JORGE DA COSTA BARBOSA RÉU: FUNERARIA NOVA VARZEA 

GRANDE LTDA, JOAO MADUREIRA DOS SANTOS JUNIOR Vistos... Altere 

a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, vez que 

se trata de Cumprimento de Sentença. Tratando-se de cumprimento de 

sentença e na nova nomenclatura do CPC, mais em específico art. 523 e 

parágrafos, já tendo o credor apresentado os devidos cálculos e sendo 

que a sentença é atinente a condenação e perdas e danos, intime-se o 

executado pessoalmente para o devido cumprimento, a fim de pagar o 

débito, no prazo de 15 dias. Em não sendo feito o pagamento no prazo 

devido, acrescente-se ao débito multa e honorários em 10%. Em havendo 

pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e os honorários 

sobre o restante. Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo 

de 15 dias, expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação. 

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007445-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LEMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863/O (ADVOGADO)

STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS OAB - 

MT18803/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE MOTOR CLUBE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007445-73.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: PEDRO LEMES DO NASCIMENTO REQUERIDO: VARZEA 

GRANDE MOTOR CLUBE Vistos... Cumpra-se conforme requerido no 

respectivo termo de audiência de Id. nº 13588546. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003824-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI MENEZES DIAS (EXECUTADO)

SERGIO RICARDO DO NORTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003824-34.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I 

EXECUTADO: SERGIO RICARDO DO NORTE, IVANI MENEZES DIAS 

Vistos... Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias 

(CPC, art. 829). Não efetuado o pagamento, penhore o Sr. Oficial de 

Justiça quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, 

(CPC, art. 829, §1º.), procedendo a respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). Arbitro os honorários advocatícios em 

10% ao valor da causa. Consigne no mandado que em havendo pronto 

pagamento a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, 

§1º). Consigne-se, ainda, que os embargos serão oferecidos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na forma do art. 231 do 

NCPC. Defiro a citação por oficial de justiça. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012532-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO OAB - MT0018625A 

(ADVOGADO)

KEILLA MACHADO OAB - MT15359/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA (EXECUTADO)

ADRIELE NEIVA DE AQUINO GARCIA MIRANDA (EXECUTADO)

A N DE AQUINO GARCIA MIRANDA-SUPERMERCADO -ME - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1012532-53.2018.8.11.0041. 

EXEQUENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA EXECUTADO: A N 

DE AQUINO GARCIA MIRANDA-SUPERMERCADO -ME - ME, ADRIELE 

NEIVA DE AQUINO GARCIA MIRANDA, ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA 

Vistos... Analisando os autos, verifico que a parte autora não juntou os 

comprovantes de recolhimentos das custas e taxas processuais. Dessa 

forma, DETERMINO a intimação da parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias providencie o recolhimento das custas e taxas processuais 

de ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito (art. 

290, NCPC). Havendo manifestação ou não, certifique-se, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003605-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO CONSTRUTOR CR ALMEIDA - SANTA BARBARA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003605-21.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME 

EXECUTADO: CONSORCIO CONSTRUTOR CR ALMEIDA - SANTA 

BARBARA Vistos... No caso em tela, foi requerido pela parte autora (Id. nº 

13223061), o parcelamento das custas em 04 parcelas. A nova lei 

processual, em seu art. 98 § 6º do CPC, permite o parcelamento do 

benefício da gratuidade de justiça, bem como para um ato específico, 

desonerando, assim, aqueles que possuem capacidade financeira sem, 

entretanto, lhes prejudicar sua subsistência. Diante disto, defiro o 

parcelamento das custas processuais em 04 parcelas mensais, devendo 

a primeira parcela ser recolhida no prazo de 15 dias (art. 290 do NCPC). 

Feito isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000490-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON HITOSHI OTOMURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA OAB - MT19158/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELLEN PATRICIA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000490-60.2016.8.11.0002. 

AUTOR: EDSON HITOSHI OTOMURA RÉU: SUELLEN PATRICIA DE SOUZA 

Vistos... Por verificar que até o momento o réu não foi citado, e levando 

em consideração que as buscas de endereço realizadas indicaram os 

mesmos endereços constantes nos autos, hei por bem, nos termos do art. 

246, IV do CPC, deferir a citação da parte ré via edital. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006852-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006852-44.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: JAINE DA ROSA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos... Por verificar que o AR foi devolvido foi positivo (Id. nº 12988290), 

hei por bem em designar nova audiência de conciliação para o dia 

08/08/2018 às 13:30. Intimem-se as partes. Cumpra-se com urgência. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003361-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUZA GOMES LIMA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO PEDRO LOHMANN (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003361-29.2017.8.11.0002. 

AUTOR: ELEUZA GOMES LIMA RÉU: MARIO PEDRO LOHMANN 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 Nos termos do Novo CPC, Expeça-se mandado para 

pagamento do valor indicado na inicial, bem como, o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento ao valor atribuído à causa, no 

prazo de quinze dias (CPC, art. 701), consignando, caso a parte ré o 

cumpra, ficará isento do pagamento de custas processuais (CPC, art. 701, 

§ 1º). Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer 

embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial (CPC, art. 702). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005151-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLAUDIR HARTMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO VITALINO BARBOSA OAB - MT20628/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

antonio correa da costa (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005151-82.2016.8.11.0002. 

AUTOR: ANTONIO CLAUDIR HARTMANN RÉU: ANTONIO CORREA DA 

COSTA, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos... Recebo a emenda retro 

e para tanto, determino a exclusão do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE do 

polo Passivo. 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. (assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002124-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NOBRES NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON OLIVEIRA SOBRINHO OAB - MT0011083A (ADVOGADO)

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002124-23.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: JOAO NOBRES NETO EXECUTADO: CONSTRUPEL 

COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Vistos... 

Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 

829). Não efetuado o pagamento, penhore o Sr. Oficial de Justiça quantos 

bens bastem para o pagamento do principal atualizado, (CPC, art. 829, 

§1º.), procedendo a respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. Não sendo 

encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia 

do débito (CPC, art. 830). Arbitro os honorários advocatícios em 10% ao 

valor da causa. Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento 

a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1º). 

Consigne-se, ainda, que os embargos serão oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados, conforme o caso, na forma do art. 231 do NCPC. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001646-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANGELO CAPUTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR AZEVEDO CHAMON (RÉU)

ELIZABETH CRISTINA RODRIGUES CHAMON (RÉU)

SCX LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001646-49.2017.8.11.0002. 

AUTOR: FRANCISCO ANGELO CAPUTI RÉU: SCX LOCACOES DE 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, ELIZABETH CRISTINA 

RODRIGUES CHAMON, SAMIR AZEVEDO CHAMON Vistos... Defiro o 

pedido de expedição de novo mandado, conforme requerido à Id. nº 

12564221, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000310-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA MAGLIA DE AZEVEDO (AUTOR)

JOAO ALBERTO DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ LEITE MARTINS JUNIOR (RÉU)

ROSELI SILVANA NAKAYAMA (RÉU)

VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL (RÉU)

1. SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS (RÉU)

CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE BOM 

SUCESSO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000310-73.2018.8.11.0002. 

AUTOR: LUCIANA APARECIDA MAGLIA DE AZEVEDO, JOAO ALBERTO 

DE AZEVEDO RÉU: CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO 

DISTRITO DE BOM SUCESSO, VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO 

CIVIL, 1. SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS, LUIZ LEITE MARTINS 

JUNIOR, ROSELI SILVANA NAKAYAMA Vistos... Recebo a emenda da 

inicial, devendo a Sra. Gestora providenciar as devidas alterações no Polo 

Passivo. A fim de evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 3º da 

Portaria nº 296/2016-PRES, determino que este processo seja 

materializado e apensado ao processo nº 21986-07/2012 – Código 

301242. Feito isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001627-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIANE MARIA SURDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMADI - INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE PESQUISA LTDA - ME (RÉU)

SILVIO DIAS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001627-09.2018.8.11.0002. 

AUTOR: JOZIANE MARIA SURDI RÉU: SILVIO DIAS, IMADI - INSTITUTO 

MATO-GROSSENSE DE PESQUISA LTDA - ME Vistos... Da análise dos 

autos constato tratar-se de Ação Monitória, contudo, foi recebida como 

Execução de Título Extrajudicial. Considerando o erro, bem como, que os 

réus não foram citados, chamo o feito à ordem para revogar o despacho 

Id. 12052577, exceto quanto à concessão da assistência judiciária 

gratuita, tornando sem efeitos os atos posteriores. Adequando o rito 

procedimental ao feito (Ação Monitória), recebo a inicial nos seguintes 

termos: Expeça-se mandado para pagamento no prazo de quinze dias do 

valor indicado na inicial, que deverá ser acrescido de honorários 

advocatícios na proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído 

à causa (NCPC, art. 701). Consigne-se, também, caso a parte ré o cumpra, 

que ficará isenta das custas processuais (NCPC, art. 701, § 1º). Conste, 

ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos, sob pena 

de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (NCPC, art. 701, § 

2º). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004115-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004115-05.2016.8.11.0002. 

AUTOR: JEFFERSON PEREIRA RÉU: CONSTRUTORA JOAO DE BARRO 

LTDA - ME Vistos... Defiro o pedido de devolução do prazo para 

apresentação de impugnação de Id. nº 11390562. Para tanto, devolvo os 

autos ao cartório, para as medidas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000019-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO FURTADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR APARECIDA KARASIAKI OAB - MT0006448A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000019-44.2016.8.11.0002. 

AUTOR: PAULO SERGIO FURTADO RÉU: CONSTRUTORA JOAO DE 

BARRO LTDA - ME Vistos... Defiro o pedido de devolução do prazo para 

apresentação das provas pretendidas para ambas as partes. Para tanto, 

devolvo os autos ao cartório, para as medidas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003800-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE RICARDO SANTIAGO (RÉU)

JOSE CARLOS BONFIM (RÉU)

ELIO BOSSATO PEREIRA ARAUJO (RÉU)

LUCIMAR RODRIGUES DE SOUZA SANTIAGO (RÉU)

LAUCHARLE LIMA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT0002573A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003800-40.2017.8.11.0002. 

AUTOR: BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RÉU: 

JORGE RICARDO SANTIAGO, LUCIMAR RODRIGUES DE SOUZA 

SANTIAGO, LAUCHARLE LIMA DA SILVA, ELIO BOSSATO PEREIRA 

ARAUJO, JOSE CARLOS BONFIM Vistos... Em virtude da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça sob a Id. nº 11140209 - Pág. 1, e por observar 

que até o momento o respectivo mandado não foi cumprido em virtude da 

inércia do Comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, 

determino: I – expedição de novo mandado de reintegração de posse, para 

cumprimento da liminar sob a Id. nº 9259816, ficando inclusive autorizado 

o uso de reforço Policial e ARROMBAMENTO artigo 536, § 1º do CPC. II – 

Expedição de novo Ofício ao 4º Batalhão e ao Comandante da Polícia 

Militar do Estado de Mato Grosso, requisitando força policial para o efetivo 

cumprimento da medida, sob pena de crime de responsabilidade. 

Expeça-se o necessário com urgência. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008158-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO DA PENHA COENGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008158-48.2017.8.11.0002. 

AUTOR: GENESIO DA PENHA COENGA RÉU: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S/A Vistos... Ao réu para falar obre o pedido de 

desistência formulado à Id. nº 11969519 - Pág. 2. Feito isso, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008113-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO)

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSLAINE PEREIRA DE AGUIAR (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008113-44.2017.8.11.0002. 

AUTOR: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA RÉU: 

EDSLAINE PEREIRA DE AGUIAR Vistos... Diante do termo de audiência (Id. 

nº 11702015 - Pág. 1), informando a ausência injustificada da parte 

autora, aplico-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que fixo 

em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, § 

8º, do NCPC[1]. No mais, aguarde-se cumprimento da carta precatória. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito [1] § 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1009506-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE FARIAS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL CRISTINA BAGINI (RÉU)

JOSE BAGINI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR OAB - MT24241/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009506-04.2017.8.11.0002. 

AUTOR: MARCELO DE FARIAS SANTOS RÉU: ISABEL CRISTINA BAGINI, 

JOSE BAGINI Vistos... Determino a intimação do autor, para querendo, 

impugnar a contestação no prazo de lei. Feito isso, intimem-se as partes, 

para no prazo comum de quinze dias, falarem sobre as provas que 

pretendem produzir. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001007-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU ZANCHET (REQUERENTE)

ADRIANO ZANCHET (REQUERENTE)

MARCELO ZANCHET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUILEN DE OLIVEIRA OAB - SP337773 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIRA FERREIRA ZANCHET (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001007-65.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: ADRIANO ZANCHET, DIRCEU ZANCHET, MARCELO 

ZANCHET INTERESSADO: JANDIRA FERREIRA ZANCHET Vistos... Em se 

tratando de Jurisdição Voluntária, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA 

em favor de uma das Varas de Família e Sucessões dessa Comarca, para 

onde o processo deverá ser novamente distribuído, nos termos da 

Resolução nº 11/2017/TP. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006171-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

EVELIZE REGINA BAREM PALHANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT0002573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINA FERRARO ALTHOFF (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006171-74.2017.8.11.0002. 

AUTOR: EDIMILSON FERREIRA DA SILVA, EVELIZE REGINA BAREM 

PALHANO RÉU: LINA FERRARO ALTHOFF Vistos... Certifique a Sra. 

Gestora se todas as determinações da decisão de Id. nº 9424435 - Pág. 1, 

foram cumpridas. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003817-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA QUEIROZ PULQUERIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003817-42.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I 

EXECUTADO: ADRIANA QUEIROZ PULQUERIO Vistos... Trata-se de 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por CONDOMÍNIO TERRA 

NOVA VÁRZEA GRANDE I em desfavor de ADRIANA QUEIROZ 

PULQUERIO. Em face do que consta à Id. nº 13423338 - Pág. 1-3, em as 

partes comunicam a realização de acordo pondo fim ao processo, 

requerendo a homologação e a extinção do feito. Assim, HOMOLOGO O 

ACORDO POR SENTENÇA, nos termos do art. 200, do NCPC, para que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos, em consequência, DOU ESTA 

AÇÃO COMO EXTINTA na forma do art. 487, III, “b” do NCPC. Feito sem 

custas finais. Honorários advocatícios na forma convencionada. Decorrido 

o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001638-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cássio Rodrigo Attilio Barbosa Garcia OAB - MT0006462A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARETHA REGINA ALMEIDA DE PAULA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001638-72.2017.8.11.0002. 

AUTOR: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA RÉU: 

ARETHA REGINA ALMEIDA DE PAULA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSEC/C PEDIDO LIMINAR proposta por 

CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTA LTDA em desfavor de 

ARETHA REGINA ALMEIDA DE PAULA. Diante das certidões de Id. nº 

12968280, denoto que a autora não tem mais interesse no prosseguimento 

do feito, pois deixou de emendar a inicial mesmo depois de ter sido 

intimada, ciente das penas em caso de inércia. DIANTE DISSO, ante a 

desídia do autor, JULGO ESTE PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, e § 1o, CPC. Sem custas por ser feito 

novo e sem arbitramento de honorários advocatícios por não ter sido 

formada a relação processual. Decorrido o prazo e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se estes autos com as devidas baixas 

e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000731-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANE DE MORAIS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000731-63.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: GILVANE DE MORAIS MAGALHAES REQUERIDO: CLUB 

MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos... Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C PEDIDOS DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GILVANE DE MORAIS 

MAGALHÃES em desfavor de CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES. Em face do que consta sob a Id. nº 13187082 - Pág. 1, em que 

a autor requer a desistência do feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR 

SENTENÇA e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO 
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MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Sem custas por ser feito 

novo e sem arbitramento de honorários advocatícios por não ter sido 

formada a relação processual. Decorrido o prazo e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se estes autos com as devidas baixas 

e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006956-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCI MARQUES FIGUEIREDO DE RESENDE (EXEQUENTE)

JOAO EDUARDO DE RESENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1006956-36.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: JOAO EDUARDO DE RESENDE, MARILCI MARQUES 

FIGUEIREDO DE RESENDE EXECUTADO: MFMT CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA Vistos... Trata-se de CUMPRIMENTO 

PROVISÓRIO DE SENTENÇA, proposta por JOAO EDUARDO DE RESENDE, 

MARILCI MARQUES FIGUEIREDO DE RESENDE, desfavor de MFMT 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Em face do que consta à Id. 

nº 12000719, 12000740, 12000805, 12000829, 12000890, 12000915, em 

as partes comunicam a realização de acordo pondo fim ao processo, 

requerendo a homologação e a extinção do feito. Assim, HOMOLOGO O 

ACORDO POR SENTENÇA, nos termos do art. 200, do NCPC, para que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos, em consequência, DOU ESTA 

AÇÃO COMO EXTINTA na forma do art. 487, III, “b” do NCPC. Feito sem 

custas finais. Honorários advocatícios na forma convencionada. Decorrido 

o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. VÁRZEA GRANDE–MT, 22 DE MAIO DE 2018. (Assinado 

digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006182-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J.D. DE CAMPOS NETO INCORPORACAO E CONSTRUCAO - ME 

(EXECUTADO)

REZENDE DE CARVALHO E MARQUES DE OLIVEIRA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT0005682A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1006182-06.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MARCOS ALVES DA ROSA EXECUTADO: J.D. DE CAMPOS 

NETO INCORPORACAO E CONSTRUCAO - ME, REZENDE DE CARVALHO E 

MARQUES DE OLIVEIRA LTDA - ME Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS proposta por MARCOS 

ALVES DA ROSA em desfavor de J.D. DE CAMPOS NETO 

INCORPORACAO E CONSTRUCAO – ME, REZENDE DE CARVALHO E 

MARQUES DE OLIVEIRA LTDA - ME. Em face do que consta à Id. nº 

13029137 - Pág. 1, em as partes comunicam a realização de acordo pondo 

fim ao processo, requerem sua homologação e a extinção do feito, 

HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos termos do art. 158, do CPC, 

para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, DOU 

ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na forma do art. 487, III, “b” do NCPC. 

Honorários advocatícios e custas processuais na forma convencionada. 

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, certifique-se, 

após arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004479-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LAERCIO GALLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1004479-06.2018.8.11.0002; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Citação]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO 

DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Parte Ré: REQUERIDO: JOSE 

LAERCIO GALLO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para que, comprove nos autos o depósito das diligências 

do oficial de justiça, no prazo de cinco dias. Processo: 

1004479-06.2018.8.11.0002; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) OBSERVAÇÃO: O processo está 

integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA 

GRANDE - MT, 20 de junho de 2018 Atenciosamente. DUMARA KLENA 

NOGUEIRA DE CASTILHO VOLPATO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005279-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLASSE NÃO EXIGE POLO PASSIVO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005279-68.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARCIO MORAES REQUERIDO: CLASSE NÃO EXIGE POLO 

PASSIVO Vistos. Cumpra-se com a determinação constantes na decisão 

retro. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 20 de junho de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003126-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAUBY PEQUENO DE FIGUEIREDO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SIQUEIRA DE MIRANDA LEAO OAB - SP172579 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANATIELE CLEMENTE CELERI (REQUERIDO)

EDUARDO EUGENIO (REQUERIDO)

ARQUIMEDES CARRILHO CELERI (REQUERIDO)

JAIR PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO TERMO DE AUDIÊNCIA PROCESSO: Carta 

Precatória nº 1003126-28.2018.8.11.0002 DATA/HORA: 20 de junho de 

2018, às 16h30min. FINALIDADE: Oitiva testemunha/autor PRESENTES: O 

Exmo. Sr. Dr. André Mauricio Lopes Prioli – Juiz de Direito, o 

adv/requerente, Dra. Fernanda Carvalho Baungart e o adv/Eduardo, Dr. 

Murilo Augusto de Souza. AUSENTE: A testemunha Walace Sperling 

Martins. ABERTA A AUDIÊNCIA: Aguardou-se o prazo de 15(quinze) 
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minutos e realizou novo pregão, contudo não houve resposta por parte da 

testemunha. Pelo MM. Juiz foi dito que: 1) Diante da insistência da parte 

autora na oitiva da testemunha, e considerando que referida testemunha 

atualmente encontra-se residindo na Comarca de Cuiabá/MT, e ainda, 

diante do caráter itinerante das cartas precatórias, procedam-se as 

baixas e anotações de estilo, remetendo-se a presente missiva àquela 

Comarca para cumprimento. 2) Oficie-se ao Juízo Deprecante 

comunicando-se a redistribuição. 3) Saem os presentes devidamente 

intimados. 4) Cumpra-se. NADA MAIS. Do que para constar, lavrei o 

presente termo que lido, vai devidamente assinado. Eu, (Luci Ribeiro da 

Cruz) Assessora, digitei e subscrevi. Dr. André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito Dra. Fernanda Crvalho Baungart Adv/autor Dr. Murilo Augusto 

de Souza Adv/requerido Eduardo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 211315 Nr: 6794-73.2008.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCI MARINA DE JESUS FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE RECUPERAÇÃO DESAFIO JOVEM DE 

VÁRZEA GRANDE - MISSÃO JURUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FRANCILLE MUFATTO DE 

SIQUEIRA - OAB:11938 MT, CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:12572, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3574/MT, Zoé Oliveira da 

Conceição - OAB:9366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2573

 Certifico que haja vista que o decurso sem a manifestação da parte para 

os atos e diligências que lhe competem, impulsiono estes autos à 

Expedição de Documento para que a mesma seja intimada pessoalmente, 

para, em 5 (cinco)dias, providenciar o andamento ao feito sob pena de 

extinção. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 443659 Nr: 8632-70.2016.811.0002

 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: MARCIA CASSIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Intima-se as partes para manifestar sobre laudo pericial no prazo de 15 

dias. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 392080 Nr: 6619-35.2015.811.0002

 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: MARLI RICHESKI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:9585/O, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Intima-se as partes para manifestar sobre laudo pericial no prazo de 15 

dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 346749 Nr: 13225-16.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLANDES RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARICELI FRAPORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 527312 Nr: 2748-89.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO HENRIQUE MIRANDA OLIVEIRA, AGMDO, 

LUCIANE MIRANDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO, RONDON PLAZA 

SHOPPING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:12175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358-0 MT, ZAID ARBID - OAB:1822/MT

 Vistos etc.

Nada obstante a decisão de fls. 174, onde foi recebido o cumprimento de 

sentença provisório, este juízo não apreciou o pedido posto na inicial, item 

8.1.1, onde a parte credora postula pela desconsideração inversa da 

personalidade jurídica da empresa Rondon Plaza Shopping.

Pois bem. Tal pleito resta prejudicado, posto que já fora apreciado nos 

autos de Execução de Título Judicial nº 6056-56.2006.811.0002 - Id. 

96551, inclusive a decisão foi mantida pelo TJMT (RAI nº 130971/2014 – 

cópia fls. 82/84) e negado provimento ao Recurso Especial (cópia fls. 

90/92).

In casu, os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica inversa 

estende-se ao presente processo de cumprimento de sentença provisório, 

por tratar de dívida de processo onde a questão já restou decidida, sendo 

prescindível um novo incidente processual da mesma natureza daquele já 

decidido por este juízo, decorrente da ação de conhecimento que tramita 

sob o nº 2635-92.2005.811.0002 – Id. 80159, atualmente com Recurso de 

Apelação no TJMT.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 433655 Nr: 3198-03.2016.811.0002

 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: JOÃO FRANCISCO CRISOSTOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY ROBERT AMORIM - 

OAB:6610

 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.: 450493 Nr: 12153-23.2016.811.0002

 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): CLAUDIO ANTONIO TOMAZ COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004750-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004750-15.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: LUCIANO MARTINS DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. Compulsando os autos, verifico que a 

procuração e a declaração de hipossuficiente acostadas aos autos foram 

emitidas em agosto de 2016, antes do evento danoso em discussão nos 

presentes autos, que supostamente ocorreu em outubro de 2017. Ainda, 

verifica-se que o comprovante de endereço da parte autora é do ano de 

2016. De tal modo, determino a intimação da parte autora para emendar a 

petição inicial e trazer aos autos procuração ad judicia, declaração de 

hipossuficiente e comprovante de endereço atualizados (do corrente ano), 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 20 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005014-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE PINHO GOMES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005014-32.2018.8.11.0002. 

AUTOR: MILTON DE PINHO GOMES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação proposta em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia federal, de tal modo, 

falece este juízo de competência para processar e julgar a presente lide. 

Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente 

feito. Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

redistribuídos para uma das Varas da Fazenda Pública desta Comarca. Às 

providências. Várzea Grande, 20 de junho de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004820-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PINTO VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PINTO VIANA OAB - MT10456-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TABELIÃO INTERINO DO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE 

VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004820-32.2018.8.11.0002. 

AUTOR: BEATRIZ PINTO VIANA RÉU: TABELIÃO INTERINO DO 2º SERVIÇO 

NOTARIAL E REGISTRAL DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de 

Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 20 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004891-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE RICCI MACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA OAB - MT16800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO RICCI MACENA (INTERESSADO)

GABRIEL RICCI MACENA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004891-34.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: LEONICE RICCI MACENA INTERESSADO: DIEGO RICCI 

MACENA, GABRIEL RICCI MACENA Vistos. Trata-se de Procedimento de 

Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da RESOLUÇÃO N. 

11/2017/TP, de modo que este juízo carece de competência para 

processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para processar e julgar o presente feito. Determino, por conseguinte, que 

sejam os presentes autos redistribuídos para uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. Várzea 

Grande, 20 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004693-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITALLO VIEIRA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CARVALHO MENDES OAB - 693.801.631-34 

(PROCURADOR)

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT0020371A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004693-94.2018.8.11.0002. 

AUTOR: ITALLO VIEIRA MARQUES PROCURADOR: ROGERIO DE 

CARVALHO MENDES RÉU: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA 

Vistos. Cite-se/intime-se a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 20 de setembro de 2018, às 15h40 constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato, sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no 

que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 

do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Várzea Grande, 20 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004677-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AEROCLUBE DE VARZEA GRANDE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO BARAO OAB - MT0008313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MANFIO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004677-43.2018.8.11.0002. 

EMBARGANTE: AEROCLUBE DE VARZEA GRANDE EMBARGADO: JORGE 

LUIZ MANFIO Vistos. Digne-se esta secretaria a certificar quanto à 

tempestividade dos presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, observando o 

feito principal de n. 1009420-33.2017.8.11.0002. De mesmo modo, 

certifique-se nos autos, quanto à oposição dos presentes Embargos à 

Execução, informando quanto à tempestividade e identificando o número 

da presente demanda naqueles autos, bem como procedendo a 

associação dos feitos. Demais disso, em se tratando o embargante de 
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pessoa jurídica de direito privado, os requisitos essenciais para a 

concessão da justiça gratuita à pessoa física não são os mesmos para a 

jurídica, desde que, comprovem a impossibilidade de arcar com os ônus 

processuais. Enquanto para a primeira basta a declaração de 

impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família, para a segunda é imprescindível a comprovação de sua 

inidoneidade financeira. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DA 

COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. Para que a pessoa física 

possa ser beneficiária da justiça gratuita basta a afirmação de sua 

pobreza, até prova em contrário, tendo em vista que milita em seu favor 

presunção iuris tantum de veracidade, a teor do disposto no §1º, art. 4º, 

da Lei Federal nº 1.060/50. Para a concessão do benefício da justiça 

gratuita à pessoa jurídica, há que se considerar que não milita em seu 

favor a presunção de veracidade da alegação de miserabilidade jurídica, 

devendo restar provados nos autos sua precária condição financeira. 

(TJMG; AGIN 1.0024.08.837343-6/0011; Belo Horizonte; Décima Sexta 

Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 11/03/2009; DJEMG 

03/04/2009). Destarte, da análise dos documentos constantes nos autos 

verifico que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão 

de gratuidade (art. 99, § 2º,CPC), devendo a pessoa jurídica, comprovar 

que não possui condições de arcar com as custas do processo. Fato que 

deverá estar comprovado nos autos por documento idôneo. Sendo assim, 

intime-se a parte embargante para que traga aos autos comprovação da 

sua situação financeira precária, no prazo de 15 (dias) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321, do CPC). Decorrido o prazo sem 

manifestação, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas/taxas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do feito sem julgamento do mérito (art. 290, CPC). Após, voltem os autos 

imediatamente conclusos para a análise do pedido de tutela de urgência. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 20 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004743-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILENE MARIA DE ALMEIDA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004743-23.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: VALDILENE MARIA DE ALMEIDA FONTES REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. Compulsando os autos, verifico que a procuração e a 

declaração de hipossuficiente acostadas aos autos foram emitidas em 

junho de 2015, antes do evento danoso em discussão nos presentes 

autos, que supostamente ocorreu em novembro de 2015. Ainda, 

verifica-se que o comprovante de endereço da parte autora é do ano de 

2015. De tal modo, determino a intimação da parte autora para emendar a 

petição inicial e trazer aos autos procuração ad judicia, declaração de 

hipossuficiente e comprovante de endereço atualizados (do corrente ano), 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 20 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004945-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GONCALVES DEBESA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO SILVINO ANJOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004945-97.2018.8.11.0002. 

AUTOR: MARCIA GONCALVES DEBESA RÉU: CARLOS EDUARDO 

SILVINO ANJOS Vistos. Compulsando os autos, verifico que a requerente 

não cumpriu satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, 

haja vista que não informou os endereços eletrônicos das partes. Ainda, a 

autora requer os benefícios da justiça gratuita, todavia é qualificada como 

administradora, evidenciando a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade (art. 99, § 2º, do CPC). Desse modo, deverá a 

autora demonstrar sua insuficiência de recursos para pagar as custas e 

despesas processuais, por meio de documentos idôneos Demais disso, o 

documento pessoal da requerente juntado aos autos está ilegível (id. 

13696139 - Pág. 1). Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, providenciando as 

regularizações indicadas abaixo (art. 321, parágrafo único, do CPC), sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito: 1. Comprovar sua 

situação financeira precária, por meio de documentos idôneos, ou 

conforme for o caso, promover o recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 99, 

§ 2 º, c/c art. 290, ambos do CPC, c/c 456, §1º, da CNGC). 2. Informar o 

endereço eletrônico das partes; 3. Juntar cópia legível do documento 

pessoal; Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam os autos imediatamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 20 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004506-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA ANDRESSA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004506-86.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: 

CAROLINA ANDRESSA PEREIRA Vistos. Cite-se a parte executada para, 

no prazo legal de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, nos 

termos do art. 829, caput, do CPC, sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem à satisfação do valor do débito atualizado, observando o 

art. 840, do CPC. Não efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a 

penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos seja a parte executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do 

CPC. Não sendo encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça 

procederá o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830, caput, CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 

15 (quinze) dias após a juntada do mandado de citação, opor embargos à 

execução (art. 915, caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, 

caput, CPC). Nos termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, que será reduzido pela metade 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias. Defiro o 

requerimento para expedição e certidão comprobatória do ajuizamento da 

ação, para fins de averbação, no registro de imóveis, de veículos ou de 

outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828 do 

CPC), providência essa que, a toda evidência, também garantirá a 

satisfação do crédito exequendo. Advirto que, o exequente que promover 

averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos 

termos do § 2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente 

em autos apartados. (artigo 828, §5º,do CPC) Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande, 20 de junho de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003947-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO REZENDE FIRMINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1003947-32.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Considerando o teor da certidão de ID 13358612, tem-se que a 

parte distribuiu o presente feito para ser associado ao processo n. 

1003321-47.2017.8 .11.0002 em trâmite na 3ª Vara Cível desta Comarca. 

Sendo assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino que sejam os 

presentes autos redistribuídos para 3ª Vara Cível desta Comarca. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 de junho de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005681-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ROJAS ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT21603/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE VIANA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, retro, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos 

autos. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008843-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEREU BORGES DA LUZ (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, retro, 

requerendo o que entender de direito visando o regular andamento do 

feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004880-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAQUES LEITE OAB - MT0010986A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALBEM MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, retro, 

requerendo o que entender de direito visando o regular andamento do 

feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007143-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILEIDE DE MATOS CORREA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE MT (RÉU)

NELSON RAMOS DE SOUZA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, retro, 

requerendo o que entender de direito visando o regular andamento do 

feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000778-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COMETA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON DOUGLAS ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, retro, 

requerendo o que entender de direito visando o regular andamento do 

feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001839-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP0141662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADONNA TUR LTDA (RÉU)

JOSE CELIO DOS SANTOS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito do AR negativo, retro, requerendo o que 

entender de direito visando o regular andamento do feito, sob pena de 

extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001626-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCILENE ROSA DA SILVA BRANDAO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, retro, 

requerendo o que entender de direito visando o regular andamento do 

feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001868-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GGX COBRANCA EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA FERRARA CARRARO STEFANO OAB - SP280601 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON COELHO ANASTACIO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, retro, 

requerendo o que entender de direito visando o regular andamento do 

feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003282-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR HENRIQUE CASSINI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS OAB - MT0019603A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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V. J. CARVALHO ALIMENTOS - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, retro, 

requerendo o que entender de direito visando o regular andamento do 

feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001298-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (AUTOR)

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)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA MOREIRA ANDRADE DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, retro, 

requerendo o que entender de direito visando o regular andamento do 

feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000147-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (RÉU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, retro, 

requerendo o que entender de direito visando o regular andamento do 

feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001578-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAKHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO PADUA COSINI OAB - SP168844 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J.LISBOA INDUSTRIA DE PECAS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS ME - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito dos ARs negativos, retro, requerendo o que 

entender de direito visando o regular andamento do feito, sob pena de 

extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006624-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BARBOSA RACOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT0018501A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito do AR negativo, retro, requerendo o que 

entender de direito visando o regular andamento do feito, sob pena de 

extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003624-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN BARRETO LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA MARA FERREIRA DORILEO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, retro, 

requerendo o que entender de direito visando o regular andamento do 

feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003741-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA VARGAS BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO RODRIGUES CORDEIRO OAB - MS19791 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON RODRIGUES SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DAIANE APARECIDA VARGAS JANUARIO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, retro, 

requerendo o que entender de direito visando o regular andamento do 

feito. Não havendo manifestação, devolva-se a missiva à Comarca de 

origem. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007485-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS DOMINGOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CEZAR DE CAMPOS MAGALHAES (RÉU)

MATEUS MAGALHAES (RÉU)

SUPERMERCADO MEGA SAO MATEUS LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, retro, 

requerendo o que entender de direito visando o regular andamento do 

feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008530-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEDILSON VITORINO DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELDO GOMES GUEDES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, retro, 

requerendo o que entender de direito visando o regular andamento do 

feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001164-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMPA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)
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Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito do AR negativo, retro, requerendo o que 

entender de direito visando o regular andamento do feito, sob pena de 

extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001881-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARAJOARA MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, retro, 

requerendo o que entender de direito visando o regular andamento do 

feito. Não havendo manifestação, devolva-se a missiva à Comarca de 

origem. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004022-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FURLAN - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO OAB - RO5836 (ADVOGADO)

JEVERSON LEANDRO COSTA OAB - RO3134 (ADVOGADO)

MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA OAB - RO3046 

(ADVOGADO)

KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA OAB - RO3551 (ADVOGADO)

EDUARDO MEZZOMO CRISOSTOMO OAB - RO3404 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILSON SANTANA DE JESUS MOTTA (REQUERIDO)

VARGAS & GONCALVES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, retro, 

requerendo o que entender de direito visando o regular andamento do 

feito. Não havendo manifestação, devolva-se a missiva à Comarca de 

origem. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001912-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE SILVA DE MORAES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, retro, 

requerendo o que entender de direito. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000474-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON BARRETO ASSUNCAO (EMBARGANTE)

SUELY DO CARMO SOARES LEITE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT0008093A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000474-09.2016.8.11.0002. EMBARGANTE: 

GLEISON BARRETO ASSUNCAO, SUELY DO CARMO SOARES LEITE 

EMBARGADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ 

AGRONOMIA Vistos, etc. Por ocasião da Portaria n°. 725/2018-DGTJ/PRES 

que suspendeu o expediente no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso em 28/05/2018, redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 06/08/2018, às 16h30, a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Ficam as partes intimadas por meio de 

seus advogados constituídos nos autos. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000474-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON BARRETO ASSUNCAO (EMBARGANTE)

SUELY DO CARMO SOARES LEITE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT0008093A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000474-09.2016.8.11.0002. EMBARGANTE: 

GLEISON BARRETO ASSUNCAO, SUELY DO CARMO SOARES LEITE 

EMBARGADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ 

AGRONOMIA Vistos, etc. Por ocasião da Portaria n°. 725/2018-DGTJ/PRES 

que suspendeu o expediente no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso em 28/05/2018, redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 06/08/2018, às 16h30, a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Ficam as partes intimadas por meio de 

seus advogados constituídos nos autos. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000781-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE (RÉU)

JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000781-89.2018.8.11.0002. AUTOR: SP 

COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA RÉU: JOSE 

MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE, JOSE MARIA OTAVIO MARTINS 

DUARTE Vistos etc. Indefiro a citação por hora certa (Id. 12999505), 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 

informação de que a parte requerida esteja se ocultando com a intenção 

de frustrar o ato citatório, considerando que sequer foi citada por 

mandado. Posto isso, determino seja renovado o mandado de citação, no 

endereço indicado no Id. 12999505, salientando 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, com os 

benefícios do art. 212, §2º do CPC. Finalmente, diante da não citação da 

parte requerida, redesigno o ato conciliatório para o dia 06/08/2018, às 

17h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade. Cumpra-se. Às providências 
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necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001414-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R M COMERCIO DE PECAS PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELBIO GONZALEZ OAB - MT0007241S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SA LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS EIRELI 

- ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001414-03.2018.8.11.0002. AUTOR: R M 

COMERCIO DE PECAS PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA - ME RÉU: SA 

LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS EIRELI - 

ME Vistos. A parte autora consignou em audiência de conciliação, 

conforme termo de Id. 13347998, pedido de reconsideração da decisão 

que indeferiu a tutela de urgência. Desta feita, malgrado o teor dos 

fundamentos levantados pela parte requerente, não vislumbro qualquer 

mudança no cenário fático ou jurídico que possa alterar a convicção 

anteriormente formada na decisão de Id. 12187047. Sobremais, a parte 

autora não apresentou qualquer documento ou fato novo a justificar a 

reanálise do pedido, motivo pelo qual o indeferimento é medida que se 

impõe. Posto isso, mantenho a decisão objurgada pelos seus próprios e 

jurídicos fundamentos. Diante da não citação da parte requerida, 

redesigno o ato para o dia 08/08/2018, às 14h a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade. Cite-se a parte requerida, consignando-se as 

deliberações constantes do Id. 12187047. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009040-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA MIELLE LIMA SANTORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CATARINO DO NASCIMENTO (RÉU)

ESPOLIO DE ADELINA VENCANCIA DO NASCIMENTO (RÉU)

MIRIAM MORAIS DE LIMA (RÉU)

JUNIOR SANTORO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, retro, 

mormente quanto a impossibilidade de citação de todos os requeridos, 

requerendo o que entender de direto. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003006-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GONÇALINA DE ARRUDA LEITE (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, retro, 

requerendo o que entender de direito. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005375-20.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAM MATOS DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAPITAL COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA - ME (RÉU)

SERGIO APARECIDO DEVEAUX RODRIGUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005375-20.2016.8.11.0002. AUTOR: 

EDIVAM MATOS DA CRUZ RÉU: SERGIO APARECIDO DEVEAUX 

RODRIGUES, CAPITAL COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA - ME Vistos, 

etc. No id. 10909999 o requerido pugnou pela denunciação da lide do Sr. 

José Orlando Matos da Cruz, sob o argumento de que ele seria o 

verdadeiro sócio da empresa requerida, se tratando a espécie de 

litisconsórcio passivo necessário. Pois bem, tenho que não merece 

acolhimento o pedido de denunciação, uma vez que formulado em 

desconformidade com o art. 126 do CPC, segundo o qual “a citação do 

denunciado será requerida (...) na contestação, se o denunciante for réu 

(...)”. Assim, não tendo o requerido respeitado o momento processual para 

oferecimento da denunciação da lide, pois o fez após a apresentação da 

impugnação à contestação, bem como não se tratando a espécie de 

litisconsórcio passivo, já que a pretensão inicial de dissolução de 

sociedade deve se limitar aqueles descritos no contrato social, do qual o 

Sr. José Orlando não faz parte, tampouco é possível afirmar com precisão 

que ele tenha algum envolvimento na sociedade empresarial, diante da 

necessidade de produção de prova oral nesse sentido, indefiro o pedido 

de denunciação à lide. De outra ponta, observo que a parte autora no id. 

13039368 informa que não foi designada audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do CPC, bem como foi reiterado o pedido de bloqueio das 

contas da empresa requerida e do requerido Sérgio. No que diz respeito 

ao pedido de bloqueio das contas bancários dos requeridos, mantenho as 

decisões já prolatadas nos autos que o indeferiram, porquanto inexistem 

fundamentos novos que possa levar a entendimento diverso. Consoante já 

ressaltado nos autos, a bloqueio da conta bancária da empresa requerida 

pode provocar prejuízos na própria empresa requerida, por dificultar o 

desenvolvimento da sua atividade comercial e inviabilizar eventual 

ressarcimento dos haveres perquiridos pelo autor. Além do que, a suposta 

falsificação do instrumento de alteração do contrato social em nada altera 

o entendimento até aqui exposto, pois a parte requerida aviou aos autos 

comprovante de que o nome do autor não consta mais em cadastro de 

instituição financeira, o que torna praticamente inútil a pretensão do autor 

de bloqueio de conta bancária. Assim, mantenho incólumes as decisões 

de indeferimento do pedido liminar de bloqueio de contas bancárias em 

nome dos requeridos. Quanto à alegação de que não foi designada 

audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, tal fato se deu 

porque o procedimento especial de dissolução de sociedade e apuração 

de haveres dispensa a realização da aludida audiência, conforme se 

depreende da leitura dos artigos 601 e seguintes do CPC, os quais foram 

mencionados no despacho inicial. Desta forma, não se tratando a presente 

lide de procedimento que segue o rito comum, deixou-se de designar 

audiência de conciliação. Contudo, ao que parece, a parte autora tem 

interesse na conciliação. Assim, considerando que o novel Código de 

Processo Civil privilegia a autocomposição, não vejo prejuízo à designação 

de tal solenidade. Assim, nos termos do art. 139, inciso V, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 28/06/2018, às 14:00 horas. 

Tendo em vista que as partes já possuem advogado constituído 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003734-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALMI JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT0006706A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 
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(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Intimação 

- AR negativo de id 13745791 , requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000468-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CORREA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio da presente certidão intimo as partes a respeito da perícia 

designada nos autos, que terá seu início em 27/07/2018, às 08h00, no 

Hospital Sotrauma, localizado na Avenida Dom Aquino, n° 355, Bairro 

Centro em Cuiabá - MT. Deverá o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames complementares que porventura possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003841-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE AUXILIADORA DE OLIVEIRA (AUTOR)

DEIZE MEIRE RAMOS MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV (RÉU)

BOMPRECOSUPER SUPERMERCADOS EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003841-70.2018.8.11.0002. AUTOR: 

CLEONICE AUXILIADORA DE OLIVEIRA, DEIZE MEIRE RAMOS MACEDO 

RÉU: BOMPRECOSUPER SUPERMERCADOS EIRELI - EPP, COMPANHIA DE 

BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV Vistos etc. Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à 

inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento 

processual ao consumidor não é prestado de forma automática, apenas 

pela verificação da existência de uma relação de consumo, mas 

subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) 

VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências.” Observo que a relação de direito 

material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma 

vez que o serviço prestado pelas requeridas a parte autora representa 

relação de consumo. A propósito, colaciono o seguinte aresto: 

CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. INVERSÃO DO ONUS 

DA PROVA. FATO DO PRODUTO. REFRIGERANTE COM 

MICROORGANISMOS. MAL-ESTAR E FALTA AO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. INGESTÃO PRODUTO 

DEFEITUOSO/CONTAMINADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de recurso 

interposto face à r. sentença (fls. 64/68) que julgou improcedente a ação 

de indenização de danos morais. 2. Diante da verossimilhança da 

alegação, e da relação consumerista a envolver as partes, cabível a 

inversão do ônus da prova. Precedente: (Acórdão n.840145, 

20140310181597ACJ, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 16/12/2014, Publicado no DJE: 17/12/2014. Pág.: 414. 

EDMILSON DE FREITAS TERRA X ATACADÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO 

E INDÚSTRIA Ltda). (...) (Acórdão n.870923, 20140910147313ACJ, 

Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 19/05/2015, Publicado 

no DJE: 03/06/2015. Pág.: 273) Neste prisma, vejo que merece ser 

acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os 

requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese em 

apreço a hipossuficiência técnica das autoras é evidente, aliado ao fato 

que há verossimilhança nas alegações das requerentes com os 

documentos acostados nos autos. Deste modo, defiro a inversão do ônus 

da prova, conforme postulado. À vista da manifestação expressa da parte 

autora quanto o seu interesse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e 

em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 08/08/2018, às 15h30 min a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. 

Citem-se as partes requeridas, por correio, para comparecimento à 

audiência de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007893-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007893-46.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos, etc. À vista da ausência de manifestação expressa da parte 

autora quanto o seu desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), 

e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 08/08/2018, às 16h30 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. 

Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência 

de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes específicos para negociar e transigir, bem assim acompanhadas 

de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não 

havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, 

não houver autocomposição, poderá a parte requerida oferecer 

contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência de 

conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso 

I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que 

for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação 
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que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004457-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (AUTOR)

BONINA FLOR BOUTIQUE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0014039A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT0004960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

DAWSSS CONFECCOES LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0014039A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004457-79.2017.8.11.0002. AUTOR: 

BONINA FLOR BOUTIQUE LTDA - ME, VARZEA GRANDE SHOPPING S.A 

RÉU: VARZEA GRANDE SHOPPING S.A, DAWSSS CONFECCOES LTDA - 

ME Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a parte requerida 

formulou reconvenção contra o autor e terceiro, nos termos do art. 343, 

§3º do CPC, contudo, apesar de intimada a parte autora para se 

manifestar acerca da reconvenção (Id. 10892959), até o presente 

momento não foi determinada a citação da parte indicada na reconvenção. 

Assim, chamo o feito à ordem, para determinar a citação do reconvindo 

Dawss Confecções Ltda. ME, no endereço indicado no item “f” do Id. 

10128695, por correio, para comparecimento à audiência de conciliação, 

com antecedência mínima de 20 dias. Outrossim, em atendimento ao art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

08/08/2018, às 16h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Ficam, desde já, reconvinte e reconvindo 

intimados por meio da presente para comparecimento à respectiva 

solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes específicos para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte reconvinda 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, 

no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte reconvinte 

para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Por fim, em atenção à petição de Id. 10219724, a qual 

pretende a realização de protocolo físico de 02 (dois) CDs, tenho que 

deve ser indeferido, uma vez que se trata de processo eletrônico, bem 

como tendo em vista que o Sistema PJe comporta a juntada de imagens e 

vídeos. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004434-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MATHEUS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIENIR FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA FREITAS OAB - MT17402/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004434-02.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

LUCAS MATHEUS SANTOS LIMA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Considerando-se que 

se encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. À vista da ausência da manifestação 

expressa da parte autora quanto o seu desinteresse na autocomposição 

(§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 13/08/2018, às 15h30 a ser realizada 

por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. 

Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008225-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008225-13.2017.8.11.0002. AUTOR: 

LIBERTY SEGUROS S/A RÉU: JOEL DA SILVA Vistos. Tendo em vista a 

não citação da parte requerida, bem como diante do pugnado pela 

requerente no Id. 13388344, procedi com a busca de endereço nos 

órgãos conveniados ao Poder Judiciário (Infojud, Bacenjud e Renajud), 

onde obtive os seguintes endereços: - Avenida Prof Ranulfo Paes Barros, 

n. 280, Jardim Independência, Cuiabá/MT; - Rua Roraima, n. 17, quadra 62, 

Jardim dos Estados, Várzea Grande/MT CEP 78158-060; - Rua Rio Grande 

do Sul, n. 17, quadra 62, Jardim dos Estados, Várzea Grande/MT CEP 

78158-220. Outrossim, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

13/08/2018, às 16h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 
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meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade. Cite-se a 

parte requerida, via mandado, nos endereços acima informados, 

consignando-se as deliberações constantes da decisão de Id. 10676768. 

Às providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008225-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DA SILVA (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Senhor Oficial de Justiça, conforme decisão de id 13571485 , 

devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal do TJMT 

(www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de Diligência), 

comprovando tal providência nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001591-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DHL- DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ELI SALAMACHA OAB - PR10244 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. DE LARA PINTO JUNIOR EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001591-64.2018.8.11.0002. AUTOR: DHL- 

DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA RÉU: J. DE LARA PINTO 

JUNIOR EIRELI - ME Vistos. Designada audiência de conciliação, esta 

restou prejudicada diante da não citação da parte requerida, conforme 

termo de Id. 13592369, tendo a parte autora pugnado pela nova tentativa 

de citação da parte requerida no endereço descrito no Id. 13550493. Pois 

bem, diante da não citação da parte requerida, redesigno o ato para o dia 

22/08/2018, às 15h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da 

presente para comparecimento à respectiva solenidade. Cite-se a parte 

requerida, na pessoa do seu representante, conforme pugnado no Id. 

13550493, consignando-se as deliberações contidas na decisão de Id. 

12729588. Às providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001591-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DHL- DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ELI SALAMACHA OAB - PR10244 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. DE LARA PINTO JUNIOR EIRELI - ME (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Senhor Oficial de Justiça,conforme decisão de id 13638390 , 

devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal do TJMT 

(www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de Diligência), 

comprovando tal providência nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 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:

 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.: 402079 Nr: 12444-57.2015.811.0002

 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: SILVANO RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIRA DE OLIVEIRA MALHEIROS, ANTONIO 

MALHEIROS, ARY MENDES MALHEIROS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES DA 

SILVA - OAB:, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 

12.066, JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:14490/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 de 

fls 118/119.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 286810 Nr: 6091-06.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FRANCISCO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte requerida para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito do pedido de desistência retro, 

valendo seu silêncio como concordância tácita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 425740 Nr: 25006-98.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZI ANTONIO FAVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:OAB/MT 6945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 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.: 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 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O
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 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 Volu Manoel de Souza Neto e no polo passivo 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A.

Intime-se a parte devedora Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A através de seus patronos via DJE, para cumprimento da 

obrigação, de acordo com o valor indicado às fl. 133/134 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, 18 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 450225 Nr: 11998-20.2016.811.0002

 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: RENILDO VALVERDE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO REAL S.A, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - 

OAB:OAB/PB 1853- A, ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - 

OAB:OAB/PE 1183-A, Henrique José Parada Simão - OAB:OAB/SP: 

221.386

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo 

ativo da Renildo Valverde Dos Santos e no polo passivo Banco ABN Amro 

Real S/A e Banco Santander S/A.

Intime-se o devedor Banco ABN Amro Real S/A, por meio de carta com 

aviso de recebimento (art. 513, § 2º, inciso II, CPC), bem como intime-se o 

devedor Banco Santander S/A através de seus patronos via DJE, para 

cumprimento da obrigação, de acordo com os cálculos de fls. 118, 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 sem manifestação da parte requerida quanto ao 

pagamento do débito, 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.

Outrossim, sem o prejuízo das determinações supra determino que seja 

oficiado ao DETRAN para que providencie a respectiva baixa do registro 

em nome do autor relativo ao veículo GM CORSA GL, Placa JYY-4271, 

Renavam 00712100989, devendo este ser transferindo a propriedade 

para o banco requerido Banco ABN AMRO Real S/A

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 18 de junho de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 429629 Nr: 594-69.2016.811.0002

 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: GILDA CABRAL DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLÁUDIO JAQUES JUNIOR, CRISTIANE 

RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUE DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - OAB:14.169, RAPHAEL 

NAVES DIAS - OAB:14.847/MT, VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - 

OAB:5956/MT

 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 Raphael Naves Dias e no polo passivo Gilda Cabral da 

Silva Barbosa.

Intime-se a parte devedora Gilda Cabral da Silva Barbosa através de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor 

indicado às fl. 153 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, 18 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 448579 Nr: 11195-37.2016.811.0002

 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: ALEX GRIGGI DA SILVA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEDATA INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:MT 12.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON JOSÉ ANDERSEN 

BALLÃO - OAB:8.351

 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 João de Freitas Novais II e no polo passivo Teledata 

Informações & Tecnologia S/A.

Intime-se a parte devedora Teledata Informações & Tecnologia S/A 

através de seus patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de 

acordo com o valor indicado às fl. 293 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).
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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, 18 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 411139 Nr: 17277-21.2015.811.0002

 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: JUNIOR DE OLIVEIRA NOBRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIA 

LTDA, IMOBILIÁRIA NOVO LAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CALISTRO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 14.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo 

ativo da Junior de Oliveira Nobres e no polo passivo Baracat 

Empreendimentos Imobiliária Ltda. e Imobiliária Novo Lar Ltda.

Intime-se o devedor Imobiliária Novo Lar Ltda, por meio de carta com aviso 

de recebimento (art. 513, § 2º, inciso II, CPC), bem como intime-se o 

devedor Baracat Empreendimentos Imobiliária Ltda. através de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com os 

cálculos de fls. 118, 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 sem manifestação da parte requerida quanto ao 

pagamento do débito, 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, 18 de junho de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 305170 Nr: 826-86.2013.811.0002

 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 CANUTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A, CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:MT 16.846/A

 Vistos etc.

Considerando que não foi realizada a perícia deferida nos autos, acolho o 

pedido de fl. 279, razão pela qual determino que seja expedido alvará para 

devolução dos valores depositados nos autos à fl. 216 referente aos 

honorários periciais para a parte requerida.

 Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 18 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 265831 Nr: 4884-06.2011.811.0002

 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: LOURIVAL LEMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 10115, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730 MG, FLÁVIO GILL FERREIRA MACHADO - 

OAB:10.725- OAB/MT, JOSE VIEIRA JUNIOR - OAB:, RENATA KARLA 

BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT

 Vistos, etc.

Antes de apreciar o pedido de fl. 302, determino que o advogado 

Claudison Rodrigues, manifeste nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

sobre a pretensão do advogado Milton Jones Amorim Vieira em partilhar o 

valor relativo aos honorários sucumbenciais.

 Decorrido o prazo supra venham-me os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 18 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 317790 Nr: 14142-69.2013.811.0002

 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: JOANETE MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 

16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 165/167, 

tendo em vista que este Juízo não possui mais competência para a prática 

de atos expropriatórios em virtude do pedido de recuperação judicial 

deferido em favor da requerida, conforme já consignado na decisão de fl. 

163.

Assim, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 163

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 18 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 329216 Nr: 25531-51.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL KENNEDY DE OLIVEIRA, PARTICULAR COMERCIO 

DE AUTOMÓVEIS LTDA, KEZIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA SOLANGE BESSA CAMPELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 Vistos etc.

 Aportou aos autos acordo extrajudicial firmado entre as partes, o qual foi 

assinado pelo patrono da parte autora e pela própria parte requerida, sem 

que houvesse qualquer participação da Defensoria Pública que defende 

os interesses da parte requerida (fls. 130/132).

 Assim, antes de analisar o pedido de homologação do pacto abra-se 

vistas dos autos a Defensoria Pública.
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Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 18 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 279744 Nr: 23566-09.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS SANTANA DE SOUZA EPP, MARCOS 

SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE VIANA - 

OAB:17.947/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 384546 Nr: 1748-59.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA, 

SERVIÇOS PRO-CONDOMINO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA PAULA RUEDA AYRES DE ARAUJO, 

MARCIO ADRIANO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948/MT, ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - OAB:MT 

13.544/O, ANDRÉIA NÚCIA DE MARCHI - OAB:4.647-MT, JOSE MARCIO 

DE OLIVEIRA - OAB:14247, MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE NUCIA DE MARCHI - 

OAB:15444, ANDREA NÚCIA DE MARCHI - OAB:4647-MT, ANDRÉIA 

NÚCIA DE MARCHI - OAB:4.647-MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Condomínio Terra 

Nova Várzea Grande I em desfavor Janaina Paula Rueda Ayres de Araújo 

e Márcio Adriano de Araújo, todos devidamente qualificados nos autos.

As partes compuseram acordo às fls. 171/172 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.

 Posto isso, homologo o acordo em questão para que surtam os seus 

legais efeitos em relação a este feito e, por conseguinte, declaro extinta a 

obrigação de pagar invocada nestes autos, pelo que resolvo o mérito o 

processo, na forma da lei (CPC– II, art. 924).

 Custas pelos executados e honorários advocatícios na forma pactuada.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

Várzea Grande-MT, 18 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 412470 Nr: 18030-75.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO WAGNER SANDRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 15.600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nayana Karen da Silva Seba - 

OAB:MT0015509O

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Saga Pantanal 

Comércio de Veículos Ltda. em desfavor Roberto Wagner Sandrin, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

As partes compuseram acordo às fls. 157 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.

 Posto isso, homologo o acordo em questão para que surtam os seus 

legais efeitos em relação a este feito e, por conseguinte, declaro extinta a 

obrigação de pagar invocada nestes autos, pelo que resolvo o mérito o 

processo, na forma da lei (CPC– II, art. 924).

 Custas pelos executados e honorários advocatícios na forma pactuada.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

Várzea Grande-MT, 18 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 85427 Nr: 7430-44.2005.811.0002

 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: HELTON KENNEDY PERES FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIL ANTONIO DE SOUZA, PALMIRA 

CAETANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LELIO COELHO - 

OAB:2070/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES CESÁRIO - OAB:2090, LUIZ 

AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT, MARCELO COELHO - 

OAB:5950-A

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Helton 

Kennedy Peres Franco em desfavor de Adail Antonio de Souza e Palmira 

Caetano de Souza.

A parte exequente requereu a desistência da ação (fl.324).

Em virtude disso, os executados foram intimados para manifestar a esse 

respeito, contudo eles mantiveram-se inertes (fl. 327).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Considerando que a inércia dos executados equivale à concordância 

tácita quanto ao pedido de desistência da lide formulado pela parte autora, 

homologo a desistência e extingo o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 775, do CPC.

Custas pela parte exequente. Deixo de condená-lo ao pagamento de verba 

honorária à vista de insubsistir contenciosidade.

Por fim, consigno que realizei a baixa da restrição de penhora do veículo 

dos requeridos junto ao DETRAN/MT pelo SISTEMA DE RESTRIÇÃO 

JUDICIAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - RENAJUD.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

P.I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 18 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 225530 Nr: 5770-73.2009.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENAFER S/A COMERCIO E INDUSTRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL TELHAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR FERNANDES - 

OAB:OAB/RJ 22.531, LÍDIA MÁRCIA BATISTA DE LIMA - OAB:, 

MANUELA BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB:339.221/SP, RODRIGO 

EVANGELISTA MARQUES - OAB:OAB/SP 211.433
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE DA COSTA 

MOREIRA - OAB:9673/MS, NIUTOM RIBEIRO CHAVEZ JUNIOR - 

OAB:8575-OAB-MS

 Com estas considerações, verifico a falta de interesse processual 

superveniente, pela perda do objeto, motivo pelo qual julgo extinto a 

presente demanda, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. 

IV, do CPC.Sem custas e sem honorários.Transitado em julgado, 

arquive-se com as baixas necessárias. Às providencias 

necessárias.Várzea Grande-MT, 18 de junho de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 225314 Nr: 5487-50.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENAFER S/A COMERCIO E INDUSTRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL TELHAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:339.221/SP, RODRIGO EVANGELISTA MARQUES - 

OAB:OAB/SP 211.433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE DA COSTA 

MOREIRA - OAB:9673/MS, JOSIENE DA COSTA MARTINS - 

OAB:OAB/MS 10.296, KEILA ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:18912/MS, 

NIUTOM RIBEIRO CHAVEZ JUNIOR - OAB:8575-OAB-MS

 Com estas considerações, verifico a falta de interesse processual 

superveniente, pela perda do objeto, motivo pelo qual julgo extinto a 

presente demanda, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. 

IV, do CPC.Condeno a parte exequente ao pagamento das custas. Sem 

honorários.Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. 

Às providencias necessárias.Várzea Grande-MT, 17 de maio de 

2017.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 314747 Nr: 11028-25.2013.811.0002

 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: ZENAIDE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO PERNANBUCO DE ASSIST~ENCIA E 

SAÚDE - MIPAS, DENIMAR NISTAL SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Siqueira Farias - 

OAB:8145-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA COELHO PEDROSA - 

OAB:30195/PE, ARELI COELHO PEDROSA - OAB:25058, Edmilson 

Paranhos de Magalhães Filho - OAB:7.809, LIVIA COMAR DA SILVA 

- OAB:7650-B, MAGDALA CABRAL GOMES - OAB:18495/PE, MARIZA 

MAIA FERREIRA TAVARES - OAB:14962/PE, PEDRO OVELAR - 

OAB:6270

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito do AR negativo de fls 74/verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 283242 Nr: 2082-98.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSILENE CRISTINA GUGEL VAQUERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS SANTOS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:8212, 

Zoé Oliveira da Conceição - OAB:9366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2573/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença promovido por Josilene 

Cristina Gugel Vaquero em desfavor de Josias Santos Guimarães, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

As partes celebraram acordo, requerendo a sua homologação, conforme 

fls. 414/415.

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 ás fls. 414/415 para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, suspendo o curso do 

presente processo até o seu integral cumprimento (10/04/2019), 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.

 Oportunamente, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 18 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 392986 Nr: 7165-90.2015.811.0002

 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: VALDICK DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT movida por 

Valdick dos Santos em desfavor Itaú Seguros S/A.

 Após o trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos 

autos e informou o depósito do valor de 10.840,12 (fl. 152), ao passo que 

a parte autora discordou do valor depositado (fls. 156/161).

Na decisão de fl. 162 foi determinado encaminhamento dos autos ao 

contador judicial para apuração do valor devido.

À fl. 163 aportou aos autos planilha de cálculo elaborada pelo contador 

judicial, sendo que a requerida manifestou discordância quanto o valor 

apurado a título de saldo devedor remanescente (fls. 164/165).

E seguida foi homologado o cálculo apresentado pelo contador judicial e 

determinado a requerida que efetuasse pagamento do valor remanescente 

do débito (fl. 168).

Às fls. 170/171 a requerida realizou o depósito do valor remanescente no 

importe de R$ 58,11.

Em seguida a parte autora requereu a expedição de alvará em seu favor 

(fls. 174).

 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 no às fls. 

152 e 171.

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, 18 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 384549 Nr: 1751-14.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA, 

SERVIÇOS PRO-CONDOMINO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELIA BILIERI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RAMALHO DA 

CRUZ - OAB:14.356

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Condomínio Terra Nova 

Várzea Grande I em desfavor de Jocelia Bilieiri.

Iniciada a fase executiva as partes informaram que compuseram acordo 

extrajudicial (fls. 1438/145), requerendo, assim, a homologação da 

respectiva transação com a consequente suspensão do feito até efetivo 

cumprimento do acordo.

 Na decisão de fl. 147 o acordo firmado entre a exequente e a primeira 

requerida foi homologado e determinada a suspensão do feito até o efetivo 

cumprimento do pacto.

À fl. 158 a parte autora informou que o acordo celebrado com a requerida 

foi integralmente cumprido.

Após vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o necessário.

Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

a requerida cumpriu o acordo firmado com a parte autora, conforme se 

observa do teor da petição de fl. 158.

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, 

por insubsistir contenciosidade.

Por fim, expeça-se ofício ao cartório do 1º Serviço Notarial e de Registro 

desta Comarca para que seja realizada a exclusão da penhora de fl. 119 

averbada na matrícula nº 71.878 (fl. 126).

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado. Após, deem-se baixas 

e arquivem-se.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 18 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 305759 Nr: 1477-21.2013.811.0002

 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: BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:34.847-A/GO

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação indenização por danos morais com pedido de 

antecipação de tutela inaudita altera parte movida por Bernadete de 

Oliveira Vieira em desfavor Claro S/A.

 Após o trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos 

autos e informou o depósito da quantia referente à obrigação imposta na 

sentença (fls. 145/147).

Em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado e requereu a expedição de alvará em seu favor (fl. 149).

 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. 147.

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, 18 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 501611 Nr: 14585-78.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR AUGUSTO DE FREITAS JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA DAIANE DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:22730/O, LUCIELE VIVIANA DE CAMPOS - 

OAB:22776/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:OAB/MT 4.903

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de embargos de terceiro movida por Ademir Augusto de 

Freitas Junior em desfavor Pneulandia Comercial Ltda.

 Após o trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos 

autos e informou o depósito da quantia referente à obrigação imposta na 

sentença (fls. 66/67).

Em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado e requereu a expedição de alvará em seu favor (fl. 69).

 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. 67.

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, 18 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 390326 Nr: 5543-73.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR AUGUSTO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:OAB/ MT 4.903, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:MT 4.903, 

RAISSA DIAS VITOR DA SILVA - OAB:19.807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro a penhora das quotas do executado na empresa Ademir Augusto 

de Freitas – ME (Comitiva Centro Oeste), conforme comprovante de 

inscrição e de situação cadastral de fls. 83. Após, intime-se o executado, 

na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, pessoalmente, por mandado 

direcionado ao endereço em que se efetivou a citação ou último endereço 

cadastrado nos autos, acerca da penhora.

Intime-se a empresa Ademir Augusto de Freitas – ME (Comitiva Centro 

Oeste), na pessoa de seu representante legal no endereço indicado à fl. 

143v, para que, no prazo de 20 (vinte) dias:

 I - apresente balanço especial, na forma da lei;

 II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito 

de preferência legal ou contratual;

 III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à 

liquidação das quotas ou das ações, deposi¬tando em juízo o valor 

apurado, em dinheiro.

Registre-se que, em caso de inércia ou divergência quanto à liquidação, o 

exequente ou a sociedade empresarial poderão requerer a nomeação de 

administrador judicial.

Neste último caso, os honorários do administrador judicial serão 

adiantados por aquele que requereu a diligência, ou, em caso de inércia, 

pelo exequente, incorporando ao total da dívida executada.

Para garantia da constrição, expeça-se ofício à Junta Comercial, que 

deverá ser encaminhado pelo próprio exequente, comprovando 
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posteriormente nos autos no prazo de 5 (cinco) dias.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 18 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 283765 Nr: 2694-36.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUFLER & LANGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIL GENASIO VIANA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Exequente para que aporte aos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida de forma 

que permita o cumprimento da decisão/sentença retro (expedição de 

certidão de crédito), devendo, para tanto, primeiramente informar o valor 

total do débito (principal + honorários) e, em seguida, individualizar o valor 

total relativo ao débito principal, bem como do valor total devido a título de 

honorários advocatícios.

 Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003523-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056/O (ADVOGADO)

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI OAB - MT24021/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BERTASSO (RÉU)

CARINA PAULA JACINTHO BERTASSO (RÉU)

JOSE ROBERTO BERTASSO EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003523-87.2018.8.11.0002. Vistos. Edna 

de Oliveira ajuizou a presente “ação de obrigação de fazer c/c reparação 

de danos materiais e indenização por danos morais” em desfavor de José 

Roberto Bertasso, Carina Paula Jacintho Bertasso e José Roberto 

Bertasso Eirelli, aduzindo, em síntese, que em 16/07/2015 adquiriu um 

imóvel situado no Loteamento Parque Del Rey, nesta comarca, da parte 

requerida, pelo valor de R$ 95,000,00 (noventa e cinco mil reais). Todavia, 

afirma que com a ocupação do imóvel residencial foram identificadas 

diversas falhas na construção, bem como verificou a baixa qualidade dos 

materiais utilizados. Nesse passo, alega que em 24/08/2016 notificou o 

primeiro requerido acerca das avarias e defeitos de construção, 

solicitando providências, contudo, o requerido quedou-se inerte. Salienta 

que realizou perícia técnica no imóvel em 20/06/2017, oportunidade em 

foram constatadas inúmeras irregularidades na construção, tendo o 

engenheiro contratado asseverado a necessidade de reparos, porém 

nada foi feito pela parte requerida. Assim, requer a concessão de tutela 

de urgência, a fim de que os requeridos sejam compelidos a fazer os 

reparos imediatos na residência da requerente, conforme laudo técnico 

colacionado aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa. 

Determinada a emenda da petição inicial no Id. 13001345, a parte autora 

manifestou-se no Id. 13479784. É necessário. Decido. Acolho a emenda à 

inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos da Lei n.º 

1.060/50, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus 

da Prova Observo que a relação de direito material judicializada está 

sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço 

prestado pela terceira requerida à autora representa relação de consumo, 

conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, 

colaciono o seguinte aresto: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CDC APLICABILIDADE. 

DEVER DE INFORMAÇÃO. OFENSA. RESCISÃO CONTRATUAL. VALORES 

PAGOS. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. INDEXISTÊNCIA. I. A relação 

jurídica estabelecida entre as partes em um contrato de promessa de 

compra e venda de unidade imobiliária é de consumo, pois o comprador é 

destinatário final do produto oferecido pela construtora. (...) (TJDF - APC 

20130110054020, 6ª Turma Cível, Relator José Divino de Oliveira, 

Publicado no DJE : 15/12/2015 ). Neste prisma, vejo que merece ser 

acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os 

requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese em 

apreço a hipossuficiência da autora é evidente, uma vez a terceira 

requerida reúne melhores condições de comprovar a origem dos alegados 

vícios construtivos. Deste modo, defiro a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência antecipada, 

com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos 

seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a 

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse passo, 

vislumbro que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese 

corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio 

do devido processo legal, na medida em que o pedido de conserto nos 

alegados vícios existentes na residência, referem-se à pretensão final da 

demanda, além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis. Sobre 

o tema, Ernani Fidélis dos Santos escreve que: "antecipação, em seus 

efeitos processuais, é provisória, nunca poderá ser concedida se não 

comportar reversibilidade. A irreversibilidade se traduz na impossibilidade 

material de se voltarem as coisas ao estado anterior.” [1] Dessa sorte, 

tenho que o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria 

em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da requerida sem a 

observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária. É 

preciso, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se 

tenha a necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial. 

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DANO INFECTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 300, do novo 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a 

eventual concessão da medida poderia acarretar na irreversibilidade da 

medida, contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do aludido diploma 

processual. Jurisprudência da Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70070877501, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria 

Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016). Pelo exposto, considerando que não 

restou demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado, bem 

como a par do perigo de irreversibilidade para o caso de acolhimento 

prematuro da pretensão, INDEFIRO o pedido de tutela. No impulso, diante 

do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 08/08/2018, às 15h a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. No mesmo ato, cite-se a parte requerida, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 
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oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Cumpra-se. Intimem-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Novíssimos Perfis do 

Processo Civil Brasileiro, 1999, pág. 34.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002262-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVANIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002262-87.2018.8.11.0002. Vistos. 

Adivania Alves da Silva ajuizou a presente “ação de obrigação de fazer 

decorrente da não transferência do veículo com pedido de tutela 

antecipada” em desfavor de Amarildo dos Santos, aduzindo, em síntese, 

que em março/2016 vendeu o veículo PAS/Motociclo, Placa QBM2837, 

Marca/Modelo IROS/Moving 125, Ano/Modelo 2012/2013, Cor Preta, para o 

requerido, inclusive, entregando o documento original e o recibo para que 

o requerido procedesse com a transferência do veículo para o seu nome. 

Todavia, em 2017 recebeu o IPVA do veículo em sua residência, 

oportunidade em que tomou conhecimento de que o requerido não efetuou 

a transferência do veículo. Assim, requer a concessão de tutela de 

urgência, determinando-se que o requerido efetive a transferência do 

veículo e da dívida advinda do automóvel para o seu nome, sob pena de 

multa. Determinada a emenda da petição inicial no Id. 13334498, a parte 

autora manifestou-se nos Ids. 13504404 a 13504430. É necessário. 

Decido. Acolho a emenda à inicial, a fim de que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos da Lei n.º 1.060/50, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. 

Da Liminar Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no 

art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse passo, vislumbro 

que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde 

ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido 

processo legal, na medida em que o pedido de transferência do veículo 

PAS/Motociclo, Placa QBM2837, Marca/Modelo IROS/Moving 125, 

Ano/Modelo 2012/2013, Cor Preta para o nome do requerido, refere-se à 

pretensão final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas 

irreversíveis. Sobre o tema, Ernani Fidélis dos Santos escreve que: 

"antecipação, em seus efeitos processuais, é provisória, nunca poderá 

ser concedida se não comportar reversibilidade. A irreversibilidade se 

traduz na impossibilidade material de se voltarem as coisas ao estado 

anterior.” [1] Dessa sorte, tenho que o acatamento da pretensão da parte 

autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a 

responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, o 

que importaria em precipitação temerária. É preciso, portanto, que se 

avance em termos procedimentais para que se tenha a necessária 

segurança no exame da pretensão deduzida na inicial. Nesse sentido, 

colaciono o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO INFECTO. 

TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 300, do novo Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a eventual 

concessão da medida poderia acarretar na irreversibilidade da medida, 

contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do aludido diploma processual. 

Jurisprudência da Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70070877501, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria 

Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016). Outrossim, não restou demonstrado 

o perigo de dano na presente medida, considerando que a autora tem 

conhecimento do suposto descumprimento do contrato pelo requerido 

desde o ano de 2017 e apenas recentemente ajuizou a presente lide 

visando insurgir-se contra tal fato. Pelo exposto, considerando que não 

restou demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado, bem 

como a par do perigo de irreversibilidade para o caso de acolhimento 

prematuro da pretensão, INDEFIRO o pedido de tutela. No impulso, diante 

do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 08/08/2018, às 17h a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. No mesmo ato, cite-se a parte requerida, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Cumpra-se. Intimem-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Novíssimos Perfis do 

Processo Civil Brasileiro, 1999, pág. 34.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004649-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FREIRE CAMPOS VIANA (AUTOR)

SABRINA SPENTHOF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT0015259A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR FERREIRA DA MOTTA (RÉU)

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (RÉU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004649-75.2018.8.11.0002. Vistos. Sabrina 

Spenthof Viana e Flavio Freire Campos Viana ajuizaram a presente “ação 

de rescisão contratual, restituição de valores e pedido de tutela de 

urgência antecipada” em desfavor de CIC – Central de Imóveis Cuiabá 

Ltda. e Golden Negócios Imobiliários Ltda., aduzindo, em síntese, que em 

24/10/2014 firmaram contrato particular de compromisso de compra e 

venda de unidade imobiliária – contrato quadra 14, lote 04, com a parte 

requerida, tendo por objeto lote/terreno no empreendimento Loteamento 

Campestre Eco-Ville Pantanal, totalizando área de 506.95 m², com 

conclusão da obra prevista para outubro/2017 e prazo de prorrogação de 

seis meses (abril/2018). Contudo, salientam que até o presente momento a 

obra não foi entregue, sendo que o preço acordado foi de R$ 35.871,13 

(trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e um reais e treze centavos), já 

tendo efetuado o pagamento de R$ 25.175,78 (vinte e cinco mil, cento e 

setenta e cinco reais e setenta e oito centavos). Aduzem que em 

04/06/2018 pediram a rescisão do contrato, requerendo o ressarcimento 

dos valores pagos, tendo a parte requerida informado que reteria 23% 

(vinte e três por cento) do valor total pago pelos autores, sendo a 

restituição em tantas parcelas quantas foram para o recebimento, 

conforme cláusula 14ª, § 9º do contrato. Ressaltam a ilegalidade da atitude 

da parte requerida, pelo que requerem a concessão de tutela de urgência 

para que a) seja declarada de imediato a rescisão do contrato, bem como 

a devolução imediata de 100% dos valores já pagos pelos autores, 

devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais; b) seja declarada a 
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suspensão dos pagamentos realizados pelos autores à título de parcelas; 

c) que a parte requerida se abstenha em proceder com qualquer cobrança 

em decorrência do contrato e se abstenha de enviar os dados da parte 

autora para os órgãos de proteção ao crédito; d) que a parte requerida 

seja compelida a efetuar o pagamento de toda e qualquer taxa e demais 

encargos do imóvel até a declaração da rescisão definitiva; tudo sob pena 

de multa. É necessário. Decido. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito 

material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma 

vez que o serviço prestado pela requerida à autora representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CDC 

APLICABILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OFENSA. RESCISÃO 

CONTRATUAL. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. 

INDEXISTÊNCIA. I. A relação jurídica estabelecida entre as partes em um 

contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária é de 

consumo, pois o comprador é destinatário final do produto oferecido pela 

construtora. (...) (TJDF - APC 20130110054020, 6ª Turma Cível, Relator 

José Divino de Oliveira, Publicado no DJE : 15/12/2015 ). Neste prisma, 

vejo que merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma 

vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa 

do Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese 

em apreço a hipossuficiência da autora é evidente, uma vez a requerida 

reúne melhores condições de comprovar os motivos da não entrega do 

imóvel. Deste modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme 

postulado. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência antecipada, com 

fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos 

seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a 

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse passo, 

vislumbro que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese 

corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio 

do devido processo legal, na medida em que o pedido para que seja 

declarada a rescisão do contrato e devolução integral dos valores pagos 

refere-se ao pedido final da demanda, além de decorrer em 

consequências fáticas irreversíveis. Sobre o tema, Ernani Fidélis dos 

Santos escreve que: "antecipação, em seus efeitos processuais, é 

provisória, nunca poderá ser concedida se não comportar reversibilidade. 

A irreversibilidade se traduz na impossibilidade material de se voltarem as 

coisas ao estado anterior.” [1] Dessa sorte, tenho que o acatamento da 

pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma 

sumária a responsabilidade das requeridas sem a observância do 

contraditório, o que importaria em precipitação temerária. É preciso, 

portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha a 

necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial. Nesse 

sentido, colaciono o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO 

INFECTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 300, do novo Código 

de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a eventual 

concessão da medida poderia acarretar na irreversibilidade da medida, 

contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do aludido diploma processual. 

Jurisprudência da Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70070877501, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria 

Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016). De outro lado, é certo que a rescisão 

de contrato é afeta à própria matéria de fundo da ação, demandando, por 

isso mesmo, a formação do contraditório e devida dilação probatória, 

mormente quando tem por fundamento suposto inadimplemento contratual 

da requerida. Entretanto, não vejo óbice à concessão da medida 

antecipatória que, nada mais, objetiva a suspensão das obrigações 

contratuais por não subsistir interesse da parte autora na manutenção do 

pacto na forma realizada, visto que inclusive já enviou notificação 

extrajudicial à parte requerida comunicando seu desinteresse em 

permanecer contratados na forma pactuada (Id. 13557131). O que, 

frise-se, não implica no reconhecimento de culpa da parte adversa e nem 

exime os requerentes do pagamento de encargos decorrentes da 

rescisão, tudo quanto se apurará no deslinde da causa. Impende ressaltar 

que inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o 

estado da ré, pois se os pedidos forem julgados improcedentes, poderá se 

utilizar dos meios legais a fim de cobrar eventuais valores em aberto e 

acréscimos, se existentes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESCISÃO DE CONTRATO. LIMINAR. 

COBRANÇA. A suspensão de atos de cobrança extrajudicial ou de 

registros negativos quando pende ação de rescisão do contrato é medida 

que se justifica ante a verossimilhança do inadimplemento. - Circunstância 

dos autos em que se impõe manter liminar para obstar atos de cobrança 

enquanto tramita a ação. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70067073007, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 16/12/2015). Na mesma toada, 

tenho pelo deferimento da suspensão de cobrança dos encargos do 

imóvel e que a parte requerida se abstenha de levar os nomes dos 

autores aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, considerando a 

tese acima consignada e, ainda ante a verossimilhanças das alegações 

iniciais aliadas ao possível dano a ser suportado pelos autores. Posto 

isso, defiro parcialmente os pedidos de tutela de urgência, devendo a 

parte requerida ser intimada para que suspenda provisoriamente as 

cobranças relativas ao contrato de promessa de compra e venda objeto 

da presente demanda, bem como todos os encargos relativos ao imóvel, e, 

ainda, se abstenha de encaminhar o nome dos autores ao cadastro dos 

órgãos de proteção ao crédito, consoante requerido na inicial, sob pena 

de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) 

dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil. 

Em que pese à manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 13/08/2018, às 16h a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. No mesmo ato, 

cite-se a parte requerida, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Cumpra-se. Intimem-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Novíssimos Perfis do 

Processo Civil Brasileiro, 1999, pág. 34.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004397-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADIEL PEREIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004397-72.2018.8.11.0002. Vistos. Adiel 

Pereira De Aguiar promove ação declaratória de inexistência de débito 

com pedido de indenização por dano moral em face de Telefônica Brasil 

S/A, sustentando em síntese que foi impedido de contratar serviços de 

telecomunicações, devido a uma restrição interna, no valor de R$ 90,32 
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(noventa reais e trinta e dois centavos). Enfatiza que desconhece o valor 

e o suposto contrato existente em seu nome. Aduz ainda que, já possui 

um telefone móvel com a requerida, contudo, na modalidade pré-pago. 

Outrossim, requer que a requerida se abstenha de inserir seu nome no 

cadastro de inadimplentes, bem como seja declarada o inexistência do 

débito e a condenação da requerida a indenização por danos morais no 

importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). É o necessário. Decido. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Considerando que o 

pedido formulado pela parte autora preenche os requisitos estabelecidos 

no art. 397 do CPC, defiro a exibição de documento pugnada, pelo que 

determino que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias da citação 

(art. 398, CPC), aporte aos autos todos os documentos utilizados para 

celebração do contrato, bem como o instrumento assinado, conforme 

postulado na exordial. Da liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência 

cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência 

de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está 

demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora e a fatura, 

colacionados nos Ids. 13455075 e 13455102, que evidencia a existência 

do suposto débito em seu nome, o qual o mesmo alega desconhecer. No 

entanto, de outra parte, o “perigo de dano” não restou comprovado nos 

autos, visto que não há demonstração de risco de ter seu nome inscrito 

nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, seja por meio de 

notificação encaminhada pela própria parte requerida, seja por meio de 

notificação usualmente encaminhada pelo SPC/SERASA. Ademais, 

denota-se pelo documento de Id. 13455102 que o autor tem conhecimento 

da referida cobrança desde setembro/2017, deixando transcorrer extenso 

lapso temporal para insurgir-se acerca da cobrança que considera 

indevida, o que coloca em dúvida os fatos narrados na exordial. Portanto, 

ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, o seu 

indeferimento é medida que se impõe. Posto isso, indefiro o pedido de 

tutela de urgência, formulado na inicial, e no impulso, à vista da 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 15/08/2018, às 14h 

horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 

334, do CPC. No mesmo ato, cite-se a parte requerida, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002834-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR APARECIDO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002834-43.2018.8.11.0002. Vistos. Manoel 

Cesar Aparecido Teixeira promove ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais em face de Claro S/A, sustentando, em 

síntese, por motivos econômicos não conseguiu efetuar o pagamento das 

faturas, em consequência houve suspensão do serviço. Aduz que ao 

tentar efetuar o cancelamento, foi informado que se pagasse o valor de 

R$ 60,00 (sessenta reais) o serviço seria restabelecido em vinte e quatro 

horas. Salienta que efetuou o pagamento e não houve o restabelecimento 

dos serviços, após verificar descobriu que o acordo tinha sido cancelado. 

Assim, requer a concessão de tutela de urgência, determinando que a 

parte requerida promova o restabelecimento dos serviços, bem como seja 

a ré condenada ao pagamento referente a danos morais no importe de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). É a síntese do necessário. DECIDO. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus 

da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que 

este consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” No 

presente caso, razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão 

é indispensável, eis que, não tem como a parte autora saber por qual 

motivo houve o cancelamento do acordo realizado, mesmo tendo sido 

efetuado o pagamento. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar 

incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois 

requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na 

exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que 

se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da 

existência do direito acautelado. Já o segundo requisito depende da 

análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este 

denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela 

do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito 

da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, este que envolve 

dose significativa de subjetividade, posto que guiado por um juízo de 

cognição sumária. Efetivamente, tenho que o pedido deve ser indeferido, 

na medida em que não restaram demonstrados os requisitos 

caracterizados da tutela da urgência. Isso porque, embora a parte autora 

tenha colacionado nos autos o comprovante de pagamento do mês de 

dezembro/2017 (Ids. 12733842, 12733830 e 12733820), não há como se 

concluir, em sede de cognição sumária, por qual motivo ocorreu o 

cancelamento do acordo realizado, bem como se este era o único débito 

pendente da parte autora com a ré. Em verdade, tampouco há nos autos 

comprovação de que tal acordo tenha sido realizado entre as partes e se 

o comprovante de pagamento de Id. 12733820 diz respeito ao suposto 

acordo e, ainda, não há informações que deem a entender que o autor 

está em dia com eventuais débitos existentes com a requerida. Ante o 

exposto, ausentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência 

pretendida, indefiro o pedido de tutela formulado no item “1” da inicial. À 

vista da ausência da manifestação expressa da parte autora quanto o seu 

desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 15/08/2018, 

às 14h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 
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de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento à 

audiência de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000317-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000317-65.2018.8.11.0002. Vistos. Odirley 

Nobre De Almeida promove ação declaratória de inexistência de débito 

com pedido de indenização por dano moral em face de OI S/A, 

sustentando em síntese que foi impedido de contratar com a parte 

requerida, devido a uma restrição interna, no valor de R$ 964,36 

(novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos) sob o nº 

de contrato 5092543772458. Enfatiza que desconhece o valor e o suposto 

contrato existente em seu nome. Outrossim, requer que a requerida se 

abstenha de inserir seu nome no cadastro de inadimplentes, bem como 

seja declarada o inexistência do débito e a condenação da requerida a 

indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Determinada a emenda da inicial no Id. 11535296, a parte autora 

manifestou no Id. 11825075 requerendo a extinção dos processos 

1000389-52.2018.8.11.0002 e 1000362-69.2018.8.11.0002 e que os 

objetos delas seriam oportunamente emendados a estes autos. Contudo, a 

parte autora não realizou essa emenda. É o necessário. Decido. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Considerando que o 

pedido formulado pela parte autora preenche os requisitos estabelecidos 

no art. 397 do CPC, defiro a exibição de documento pugnada, pelo que 

determino que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias da citação 

(art. 398, CPC), aporte aos autos todos os documentos utilizados para 

celebração do contrato, bem como o instrumento assinado, conforme 

postulado na exordial. Da liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência 

cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência 

de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está 

demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora e a fatura, 

colacionados nos Ids. 11403551 e 11403603, que evidencia a existência 

do suposto contrato de nº 5092543772458 em seu nome, o qual o mesmo 

alega desconhecer. No entanto, de outra parte, o “perigo de dano” não 

restou comprovado nos autos, visto que não há demonstração de risco de 

ter seu nome inscrito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, 

seja por meio de notificação encaminhada pela própria parte requerida, 

seja por meio de notificação usualmente encaminhada pelo SPC/SERASA. 

Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, o 

seu indeferimento é medida que se impõe. Posto isso, indefiro o pedido de 

tutela de urgência, formulado na inicial, e no impulso, à vista da 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 15/08/2018, às 15h 

horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 

334, do CPC. No mesmo ato, cite-se a parte requerida, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004732-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILENE MARIA DE ALMEIDA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004732-91.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Valdilene Maria De Almeida Fontes promove ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face de Claro 

S/A, sustentando, em síntese, que ao tentar efetuar compras, teve o seu 

pedido negado, em razão de seu nome constar nos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito no importe de R$ 

1.220,41 (um mil duzentos e vinte reais e quarenta e um centavos) sob o 

contrato de n° 00000000000103682512. Enfatiza que desconhece o valor 

cobrado e sustenta que a restrição é totalmente indevida, pois “alega não 

se lembrar em ter contratado serviços da requerida”, ainda aduz não ter 

sido notificado previamente da inclusão, razão pela qual requer a 

concessão de tutela provisória para a exclusão do seu nome dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito. Ao final, pugna para que seja declarada a 

inexistência do débito e a condenação da requerida a indenização por 

danos morais no importe de R$ 39.114,00 (trinta e nove mil, cento e 

quatorze reais). É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando-se que 

se encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à 

inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento 

processual ao consumidor não é prestado de forma automática, apenas 
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pela verificação da existência de uma relação de consumo, mas 

subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) 

VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências.” No presente caso, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte requerente 

comprovar que a cobrança recebida é devida ou não. Deste modo, a 

requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, em 

detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar incidental (art. 300, 

CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. 

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos 

pessoais da parte autora e o extrato que evidencia a inscrição dos seus 

dados pessoais, colacionados nos Ids. 13589782 e 13589795, em virtude 

de suposto débito junto à requerida, documentos estes que fortificam a 

narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem 

por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte 

autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de 

comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é 

exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

“perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de 

restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que 

entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se justifica 

enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da 

regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados 

pessoais do requerente de seus cadastros, quanto ao débito de R$ 

1.220,41 (um mil duzentos e vinte reais e quarenta e um centavos) sob o 

contrato de n° 00000000000103682512, no prazo de 48 horas, sob as 

penalidades legais. No impulso, diante do interesse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 22/08/2018, às 16h30, a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003990-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A M SOARES - ME (REQUERENTE)

ALEX MAX SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU UNIBANCO SA (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003990-03.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Alex Max Soares e A M Soares promove ação declaratória de inexistência 

de débito com pedido de tutela antecipada c/c indenização por danos 

morais em face de Banco Itaú Unibanco SA e outros, sustentando, em 

síntese, que teve uma folha de cheque furtado por um funcionário à 

época, inclusive registrou boletim de ocorrência sobre o fato (Id. 7833707 

– págs. 6/7). Ao buscar crédito para a empresa tomou conhecimento que 

o nome consta nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), 

referente ao cheque n° 06411-4, o qual alega ser o cheque furtado. 

Sustenta que a restrição é totalmente indevida, pois desconhece a dívida 

cobrada. Razão pela qual requer a concessão de tutela provisória para a 

exclusão do seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito. No mérito, 

pugnou seja declarada a inexistência do débito e a condenação da 

requerida a indenização por danos morais no importe de R$ 37.480,00 

(trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais). No Id. 13170787 foi 

indeferida a justiça gratuita à parte autora, uma vez que esta não se 

manifestou acerca da decisão de Id. 8712983, tendo a autora comparecido 

aos autos no Id. 13322331 requerendo, em síntese, a reconsideração da 

decisão. Após, os autos vieram-me conclusos. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Da Justiça Gratuita Na decisão de Id. 8712983 foi determinado a 

emenda da inicial, no entanto a parte autora não manifestou, conforme 

certificado no Id. 13077299. Indeferida a justiça gratuita à parte autora no 

Id. 13170787 por falta de manifestação/comprovação da alegada 

hipossuficiência, esta se manifestou nos Ids. 13322331 e 13322352, 

pretendendo a reconsideração da decisão, sob a alegação de que 

encontra-se no estado em “bancarrota”. Pois bem. Da detida análise dos 

documentos que instruem a petição de Id. 13322352, observo que a 

pretensão da parte autora merece acolhida, na medida em que restou 

demonstrada a sua aparente hipossuficiência financeira. Isso porque, 

colacionou aos autos Declaração de Informações Socioeconômicas e 

Fiscais – Defis e o imposto de renda do sócio referente ano-calendário de 

2017 (Id. 13322352), os quais demonstram que não possuem ganhos de 

capital. Assim, considerando que cabe a parte provar a sua 

hipossuficiência para arcar com as custas do processo, consoante 

inteligência do art. 5º, LXXIV da CF, verifico que a parte autora 

demonstrou estar em situação de insuficiência financeira, de modo que 

cabível a reconsideração da decisão que indeferiu a sua concessão. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. LEI N. 1.060/50. AUSENTE PROVA DA NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO. O benefício da Assistência Judiciária Gratuita, previsto na lei n. 

1.060/50, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, que 

condicionou o seu deferimento à comprovação de insuficiência de 

recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família. Deste modo, segundo entendimento unânime 

desta Câmara, para a concessão da AJG a parte deve fazer prova do 

enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza. RECURSO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70077538809, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, 

Julgado em 30/04/2018) Posto isso, defiro o pedido de Id. 13322331 e 

considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus 
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da Prova Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, com base no 

art. 6º, VIII, do CDC, certo é que este pode ser deferido para a pessoa 

jurídica quando esta adquirir o produto ou serviço como destinatária final, 

de modo que retire o produto de forma definitiva do mercado de consumo, 

o que caracteriza a teoria de interpretação finalista, conforme critérios 

estabelecidos pelo art. 2º do CDC. Entretanto, o Superior Tribunal de 

Justiça tem mitigado o critério de interpretação finalista, adotando-se a 

denominada teoria finalista aprofundada permitindo, assim, a aplicação da 

lei consumerista à pessoa jurídica quando evidenciada a sua 

vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica no caso concreto, de 

acordo com o previsto no art. 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor[1]. 

No presente caso, razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido 

de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, 

verifico que a requerente é a consumidora final dos serviços prestados 

pelas requeridas, motivo pelo qual cabe a inversão pugnada, eis que se 

trata de produção de prova negativa. Deste modo, a requerida reúne 

melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da 

hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual determino a inversão 

do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de pedido de 

tutela de urgência cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende 

da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do 

direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está 

demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora e o extrato que 

evidencia a inscrição dos seus dados pessoais, colacionados no Id. 

7833707, em virtude de suposto débito junto à requerida, documentos 

estes que fortificam a narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, 

tratando-se de lide que tem por base a inexistência de débito, mostra-se 

descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a 

incumbência de comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, 

nestes casos, é exclusiva das rés. Tampouco há que se por em dúvida a 

presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir 

à parte autora em razão da permanência da negativação em seu nome, 

como forma de levá-la ao pagamento de débito que entende indevido. 

Ressalte-se que se trata de medida que se justifica enquanto perdurar a 

discussão acerca da constituição da dívida e da regularidade de inscrição. 

Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o 

estado da ré, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder 

à nova negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos 

acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes os requisitos 

autorizadores à concessão da tutela de urgência, DEFIRO o pleito e 

determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito a fim 

de que proceda à exclusão dos dados pessoais da requerente de seus 

cadastros, quanto ao cheque sob a agência 1130 conta n. 06411-4 no 

valor de R$ 3.740,00 (três mil setecentos e quarenta reais), levados à 

efeito pela requerida, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. 

Diante da manifestação expressa da parte autora quanto o seu interesse 

na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 22/08/2018, às 

16h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 

334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento 

a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] RMS 27512/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 23/09/2009.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004743-57.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de RECUPERAÇÃO JUDICIAL proposta por FORTE 

COMERCIAL LTDA, cujo processamento foi deferido, nos termos da 

decisão registrada sob Id. Doc. 8278054. Compulsando os autos, 

verifica-se que aportou aos autos o petitório registrado sob o Id. Doc. 

8825486 onde a recuperanda informa que é correntista do Banco 

Santander e que desde o dia 11.07.2017 a instituição financeira obstou o 

acesso as suas contas correntes por meio do aplicativo de celular e do 

caixa eletrônico, site o que lhe é prejudicial, pois trabalha diariamente 

realizando pagamentos e recebimentos, necessitando assim do acesso às 

contas. Discorre, também, que firmou com o Banco Santander operações 

de concessão de empréstimos, mediante desconto mensal de valores em 

suas contas correntes. Contudo, após a propositura da presente ação os 

créditos lhes concedidos ficaram sujeitos à recuperação judicial, portanto 

não poderiam ser amortizados pelo Banco Santander, o qual, olvidando-se 

a atual situação da postulante, amortizou a quantia de R$ 20.661,83 de 

suas contas. Destaca, outrossim, que contratou “títulos de capitalização” 

junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 46.000,00, cuja instituição tem 

criado embaraços para autorizar o regaste desses valores que poderiam 

ser injetados nas suas atividades e, deste modo, auxiliá-la a 

reestruturação. Sendo assim, requer seja o Banco Santander compelido a 

liberar à recuperanda o acesso as suas contas correntes, via “internet 

banking”, aplicativo de celular e terminal eletrônico; bem como que se 

abstenha de retirar e/ou reter qualquer valor das contas correntes da 

recuperanda atinente aos contratos de empréstimos firmados entre as 

partes; que seja a instituição financeira compelida a devolver o valor de R$ 
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20.611,83. Por fim, pugnou pela intimação do Banco Brasil para poder 

restituir o valor de R$ 46.000,00 referente aos títulos de capitalização já 

pagos. Na decisão de Id. Doc. 9233742 fora deferido o pedido de liberação 

à recuperanda para o acesso as suas contas correntes, via “internet 

banking”, aplicativo de celular e terminal eletrônico, uma vez que 

imprescindível para o exercício de sua atividade comercial; determinou-se 

a intimação do Banco Santander, para manifestar acerca do pedido de 

abstenção de retirada e/ou retenção de valores de contas bancárias da 

recuperanda, bem como de devolução de determinada quantia. Por fim, 

determinou ainda, a expedição do ofício ao Banco do Brasil solicitando 

informações, acerca dos valores contratados pela recuperanda como 

“título de capitalização”, assim como indica-se os valores eventualmente a 

serem resgatados/restituídos à recuperanda antes do término do período 

de vigência dos títulos. No petitório de Id. Doc. 9403207, o Banco 

Santander informa que não há bloqueios nas contas da Recuperanda, haja 

vista que somente a conta 13-000671-3, que é conta corrente, está 

liberada para livre movimentação; que os créditos em testilha não se 

sujeitam à Recuperação Judicial, motivo pelo qual, não há o que se falar 

em amortizações e/ou devolução de valores a empresa recuperanda. Na 

decisão de Id. Doc. 9562852 determinou a intimação da recuperanda para 

manifestar sobre a petição e documentos juntados pelo Banco Santander 

(Id. Doc. 9403207). O Banco do Brasil informa que os valores contratados 

pela recuperanda são títulos de capitalização, tendo como total geral 

disponível para resgate o valor de R$40.516,04 (Id. Doc. 9607781). No Id. 

Doc. 9689396, a empresa recuperanda juntou nos autos o Plano de 

Recuperação Judicial. No petitório de Id. Doc. 9718374, a empresa 

recuperanda requer que seja negado o pedido do Banco Santander com 

relação à exclusão dos seus créditos, uma vez que este não é o meio 

processual cabível, bem como que seja acolhido o pleito da recuperanda, 

determinando que o Banco Santander deixe de reter valores em suas 

contas e devolva o que já amortizou, tendo em vista o caráter essencial do 

bem em questão (capital) para a recuperanda. A Administradora Judicial 

no Id. Doc. 9781567 apresenta a relação de credores. O Itaú Unibanco 

S.A, apresenta no Id. Doc. 10926654 objeção ao plano de recuperação 

judicial. Aportou aos autos, novo petitório registrado sob Id. Doc. 

11160964, no qual a recuperanda requer seja prorrogado o denominado 

período de blindagem, bem como requer seja recebido o plano de 

recuperação judicial e determinada a publicação do edital. É o que compete 

relatar. Fundamento e decido. Pois bem. Tem-se que a recuperanda alegar 

direito à restituição dos valores bloqueados diretamente nas contas 

correntes da empresa e diante das manifestações do Banco Santander e 

Banco do Brasil, determino a intimação da Administradora Judicial para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos acerca dos 

pedidos da empresa recuperanda, e as manifestações do Banco 

Santander e Banco do Brasil. Verifica-se que foi apresentado o Plano de 

Recuperação, e até o presente momento não fora expedido o edital, que 

determina o paragrafo único do artigo 53 da LRF. Portanto, determino a 

imediata publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o 

recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo de 30 (trinta) dias 

para a manifestação de eventuais objeções, conforme art. 55 da LRF. 

Considerando o petitório da recuperanda Id. Doc. 11160964, para que não 

haja eventuais prejuízo iminentes ao processo recuperacional, autorizo 

provisoriamente a prorrogação do “stay period” até decisão definitiva a 

ser proferida, após a manifestação da Administradora Judicial e do 

Ministério Público. Determino a intimação da Administradora Judicial para 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto a todas as 

determinações desta decisão que lhe foram direcionadas. Após, abra-se 

vista ao Ministério Público. Intimem-se e cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande/MT, 05 de junho de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE AVISO AOS CREDORES SOBRE A 

APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELAS 

RECUPERANDAS E SOBRE A APRESENTAÇÃO DA LISTA DE CREDORES 

DO ADMINISTRADOR JUDICIAL AUTOS Nº 1004743-57.2017.811.0002 

ESPÉCIE: RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARTE REQUERENTE: FORTE 

COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.369.167/0001-85 ADMINISTRADOR 

JUDICIAL: DR. SAMIR HAMMOUD – OAB/MT 5.265 ADVOGADOS DA 

REQUERENTE: VITTOR ARTHUR GALDINO – OAB/MT 13955, CLOVIS 

SGUAREZI MUSSA DE MORAES – OAB/MT 14485, AUGUSTO MÁRIO 

VIERIA NETO – OAB/MT 15948 e JOÃO TITO SCHENINI CADEMARTORI 

NETO OAB/MT – 16289-B INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: CREDORES 

E TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos Credores e 

interessados acerca do recebimento do plano de recuperação 

apresentado pela recuperanda, bem como da relação de credores 

apresentada pelo administrador judicial a fim de que, querendo, 

manifestem objeção no prazo de 30 (trinta) dias, contados na forma do 

parágrafo único do art. 53 da lei regente (11.101/2005) e de 10 (dez) dias 

para que apresentem ao juiz impugnação contra relação de credores 

apresentada pelo administrador. O presente Edital será publicado e 

afixado no lugar de costume, para conhecimento de terceiros 

interessados para que no futuro não venham alegar ignorância. RESUMO 

DA DECISÃO: “Vistos, etc. Trata-se de RECUPERAÇÃO JUDICIAL proposta 

por FORTE COMERCIAL LTDA (...). Pois bem. Tem-se que a recuperanda 

alegar direito à restituição dos valores bloqueados diretamente nas contas 

correntes da empresa e diante das manifestações do Banco Santander e 

Banco do Brasil, determino a intimação da Administradora Judicial para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos acerca dos 

pedidos da empresa recuperanda, e as manifestações do Banco 

Santander e Banco do Brasil. Verifica-se que foi apresentado o Plano de 

Recuperação, e até o presente momento não fora expedido o edital, que 

determina o paragrafo único do artigo 53 da LRF. Portanto, determino a 

imediata publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o 

recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo de 30 (trinta) dias 

para a manifestação de eventuais objeções, conforme art. 55 da LRF. 

Considerando o petitório da recuperanda Id. Doc. 11160964, para que não 

haja eventuais prejuízos iminentes ao processo recuperacional, autorizo 

provisoriamente a prorrogação do “stay period” até decisão definitiva a 

ser proferida, após a manifestação da Administradora Judicial e do 

Ministério Público. Determino a intimação da Administradora Judicial para 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto a todas as 

determinações desta decisão que lhe foram direcionadas. Após, abra-se 

vista ao Ministério Público. Intimem-se e cumpra-se, com as providências 

necessárias. Silvia Renata Anffe Souza, Juíza de Direito”. LISTA DE 

CREDORES DO ADMINISTRADOR JUDICIAL (Nome do Credor, 

Classificação e Valor): QUIROGRAFÁRIOS: A. I. DA HORA CARDOSO 

TRANSPORTE - EPP R$ 567,57 ABRAHAN LINCOLN LUJAN R$ 1.903,31 

ABRALU REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME R$ 60.000,00 

ABRAO CASSOTI AIDAR R$ 32.121,62 ADVANILDO SEVERINO FRANCO 

R$ 273,93 AIRTON LEOCARDIO DA ROSA R$ 8.898,40 ANDRE FELIX DE 

ABREU R$ 2.892,16 ANE COMERCIO DE PETROLEO LTDA R$ 9.531,50 

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE ATAC DISTRIB R$ 3.657,47 

ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA R$ 263,00 AW REGULAGENS 

INJECAO ELETRONICA R$ 1.486,32 BANCO DO BRASIL R$ 1.248.455,69 

BANCO ITAÚ R$ 194.622,07 BANCO SANTANDER R$ 611.526,29 BANCO 
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BRADESCO CARTÕES S/A R$ 2.599,74 BANCO VOLKSWAGEN S.A R$ 

559.791,84 BLUE DISTR.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA R$ 71.060,20 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 114.651,08 CGB COM E REP LTDA R$ 

350.000,00 DIOGO ALMEIDA DA SILVA R$ 182,29 EDSON ROBERTO DE 

LIMA R$ 4.840,49 EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA R$70,00 ESCAUTO 

AUTO CENTER ESCAPAMENTOS LTDA R$ 255,01 FLAVIO MARCELO 

BUIENO DE CASTRO R$ 6.809,03 FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

H&L LTDA R$ 38.632,78 FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S/A 

R$ 34.619,61 GERSON ROCRIGUES DE AMARAL R$ 7.765,00 HUERLIS 

JOSE DE CARVALHO R$ 764,91 JACKSON SOUZA R$ 1.874,00 JONES 

CLEIDE DE ALMEIDA R$ 748,16 MARCIA G DE BARROS E BARROS R$ 

937,00 JOSE FERREIRA DE MORAIS FILHO R$ 3.041,62 JOSE LUIZ 

SEGUNDO GODOY R$ 4.604,78 JOVELINA GUIA DA SILVA R$ 9,32 JULIO 

CESAR FERREIRA R$ 5.718,08 JULLER DENIS SILVA CARMO R$ 8.351,23 

KLEBER DUARTE NUNES R$ 40,81 LD REPRESENTAÇÕES COM. LTDA R$ 

515,39 LORECI RODRIGUES FERMIANO JUNIOR-ME R$ 1.206,12 

LORIVALDO ANTONIO DA ROCHA R$ 691,27 LUIZ ANTONIO RAMOS 

CEBALHO R$ 614,78 M. DIAS BRANCO S/A IND E COM DE ALIMENTOS R$ 

901.677,08 MAE TERRA PRODUTOS NATURAIS LTDA R$ 36.761,37 

MARIA DE JESUS P.DA SILVA LIMA R$ 63,23 MAXIMA SISTEMAS DE 

INFORMATICA SA R$ 456,03 MTTEC SOLUÇOES ELETRICAS EIRELI EPP R$ 

450,00 NADIR FIGUEREDO IND E COM S/A R$ 258.898,51 OSMAR FRIGO 

R$ 12.412,29 OSVALDO CAETANO DOS SANTOS 593.039.139-49 R$ 

1.850,00 OSVALDO JACOMO PIONEDO R$ 11.387,17 P.H. MARCHETT E 

CIA LTDA ME R$ 1.976,91 PARENTEX DISTRIBUIÇÃO LTDA R$ 2.225,04 

PARENTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 99.964,93 PAULO CEZAR 

DAMBROSKI R$ 422,62 PNEULANDIA COMERCIAL LTDA R$ 186,66 

PORTOLOG TRANSPORTADORA LTDA R$4.150,00 R&D COMERCIO 

IMP.EXP.MAT.ELETRICOS S/A R$ 197.275,15 RAUL PACHECO DOS REIS 

R$ 1.302,64 ROLMMAIS IND E COM DE EMBALAG EPP R$ 2.068,00 

SAKURA NAKAYA ALIMENTOS LTDA R$ 147.400,82 SANDRIGO 

ANDRADE MACHADO R$ 176,34 SANTOS DO COMERCIO DE PECAS LTDA 

R$ 180,00 SINDICATO COM. ATACD E DISTRIBUIDORA DO MATO 

GROSSO R$ 544,00 TRANSLIMP SERV E LOC DE CONTEINERES LTDA ME 

R$ 180,00 ULTEC ALIMENTOS S/A R$ 64.782,90 VALMIR KALINSKI R$ 

431,52 VIACAO XAVANTE LTDA R$ 2.480,33 ADIMIR ANTUNES DE 

MIRANDA JUNIOR R$ 7.330,40 TRABALHISTA: ALINE CRISTINA LOPES DA 

SILVA R$ 684,33 ANDRESSA MARIA DOS SANTOS R$ 4.596,67 

ANGELICA APARECIDA DE CAMPOS R$ 14.049,15 CREIDEMAR JUNIO 

COLETO DE ALMEIDA R$ 4.596,67 DAYANE CRATIELE VASCONCELOS 

SILVA R$ 4.596,67 EDILAINE DE CAMPOS OGHINO R$ 14.364,61 

ELIZANGELA MARIA DOS SANTOS R$ 4.596,67 EDILSON DE CAMPOS 

OGHINO R$ 2.451,56 ELVIS JUNIOR LIMA CAMPOS R$ 2.451,55 FABIANE 

ROCRIGUES DA CRUZ R$ 4.596,67 FERNANDA DA COSTA SOUZA R$ 

5.810,00 FERNANDO SILVESTRE MAIA R$ 2.464,00 HIAGO RITCHELY DA 

SILVA R$ 2.987,83 IVAN CARLOS SANTOS R$ 6.435,33 JEFFERSON 

PAULO DA COSTA SANTOS R$ 10.788,89 JOSE DOS REIS PEREIRA 

LAGES R$ 18.024,02 MANOEL BORGES DA MATA R$ 9.417,05 MANOEL 

ISAIAS DE BULHOES FILHO R$ 6.430,11 MARCIA GONÇALINA DE 

CAMPOS PIRES R$ 4.596,67 MARCIO JUNIOR MORAES DE SOUZA R$ 

3.255,97 MARIANE CRISTINA GOMES R$ 7.706,35 MARINO COSTA 

MARQUES R$ 4.469,58 RAPHAEL THIAGO MOLEDO ALE R$ 9.098,09 

RENAN VALADARES RIBEIRO R$ 2.183,42 SOLANGE SOUSA SILVA R$ 

4.596,67 VANDERLEY FRANCISCO DE CASTRO R$ 2.987,83 WENDER 

AGOSTINO DE CAMPOS MIRANDA R$ 2.183,42 TOTAL: R$ 5.314.047,59 

ADVERTÊNCIAS: Ficam intimados os credores e terceiros interessados do 

prazo previsto no artigo 8º da Lei 11.101/2005 (10 dias) para que, 

querendo, apresentar impugnação à lista do administrador judicial (art. 7º,§ 

2º Lei 11.101/2005), e ainda, apresentar objeção ao plano de recuperação 

apresentado pelas devedoras, nos termos do artigo 53 desta Lei. Ficam 

também intimados os credores e terceiros de que os documentos das 

recuperandas podem ser consultados junto ao administrador judicial 

nomeado pelo Juízo, a empresa Hammoud Advogados Associados, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 23.129.602/0001-49, 

com sede na Avenida Senador Filinto Muller, n. 870, Bairro Centro, 

Cuiabá-MT, representada por seu sócio administrador Dr. Samir Hammoud. 

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, Nathanny de 

Castro-estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 20 de junho de 2018. BARTYRA 

ROSSANA MIYAGAWA Gestora Judiciária Matricula 7784 SEDE DO 4ª 

VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007109-69.2017.8.11.0002 

Vistos etc. 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 23 de 

julho de 2018, às 11hs40min, 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 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, 

06 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006561-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVETE AUXILIADORA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO OAB - MT19379/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006561-44.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Cite-se/ intime-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 13 de agosto de 2018, às 16h, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015), ficando desde já a parte 

autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do 

disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 
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autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Considerando a declaração da 

parte autora em ser a única beneficiaria do seguro de vida (id-9605933) , 

tendo ela buscado administrativamente a copia do contrato firmado com a 

parte requerida, sendo negado a entrega do contrato do seguro, haja vista 

a peculiaridade da presente demanda e a dificuldade da autora em cumprir 

com o ônus que lhe cabe em comprovar de ser a única beneficiaria do 

premio seguro de vida com a requerida. Determino que no prazo de 

contestação a parte requerida apresente o contrato firmado com o de 

cujus. Poderá a requerida dentro do prazo de defesa desincumbir-se do 

referido ônus justificando satisfatoriamente a impossibilidade do 

cumprimento desta determinação. No mais, concedo os benefícios da 

JUSTIÇA GRATUITA e a inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 19 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1003201-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ZANARDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO RUTHECOSKI LOPES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003201-67.2018.8.11.0002 

Vistos em correição Trata-se de Ação de Imissão na Posse com Perdas e 

Danos com Pedido de Tutela de Urgência proposta por Francisco Zanardi 

em desfavor de Adriano Ruthecoski Lopes,, todos qualificados nos autos, 

sob os argumentos apostos na inicial. Aduz o Requerente que adquiriu no 

dia 13 de março de 2018 por meio de leilão junto a Caixa Econômica 

Federal, um imóvel sito na Rua Q-1, Quadra 163, nº 09 do Loteamento 

Jardim Paula II, com área de 360mts², medindo 30,00mts ao norte com o 

Lote 08; 30,00 ao sul com o Lote 10; 12,mm mts ao leste com o Lote 17; 12 

mts à oeste com a Rua 01, Bairro: Jardim Paula II, onde consta um 

edificação residencial em alvenaria, com 190, 69m² de área construída, 

com a seguinte divisão interna: hall, sala, circulação, 2WC, 03 quartos 

sendo 1 suíte, cozinha, canil, depósito, área de lazer, garagem e demais 

dados constantes na Escritura Pública de Compra e Venda e Registro de 

Imóveis, juntados anexos. Afirma que o imóvel foi adjudicado pela Caixa 

Econômica Federal, uma vez que o Requerido, então mutuário, não arcou 

devidamente com as prestações, sendo o imóvel levado a leilão 

extrajudicial (hipotecário) e adquirido pelo Requerente, o qual quitou 

INTEGRALMENTE o valor atribuído no lance na quantia de R$ 79.246,15 

(setenta e nove mil e duzentos e quarenta e seis reais e quinze centavos). 

Contudo, alega que apesar de ter comprado o imóvel, o Requerente 

encontra-se obstado de seu uso, uma vez que o Requerido recusa-se a 

desocupá-lo. O Requerente já tentou de todas as formas interpelar o 

Requerido para que, amigavelmente, desocupasse o imóvel, inclusive por 

diversas vezes fora até a residência, porém toda e qualquer tentativa 

restou vã e frustrada, inclusive, concedeu ao Requerido o prazo de 15 

(quinze) dias para a desocupação do imóvel de forma amigável, não tendo 

sido atendido. Esclarece que o prazo concedido pelo Requerente já 

expirou, e até a presente data o Requerido ainda permanece no imóvel, 

gratuitamente, sem pagar qualquer valor a título de aluguel. Entende que 

em virtude da permanência do Requerido no imóvel, faz jus o Requerente 

ao recebimento de aluguel desde o dia que adquiriu o imóvel até a data da 

saída do Requerido, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 

mês. Requer seja concedida a tutela de urgência para desocupação do 

imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

em caso de descumprimento, IMITINDO O REQUERENTE NA POSSE DO 

IMÓVEL NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, VEZ QUE O REQUERIDO JÁ 

TEVE PRAZO PARA DESOCUPAR O IMÓVEL, BEM COMO, DETERMINAR 

AO REQUERIDO PROIBIÇÃO DE EXTRAIR QUALQUER EDIFICAÇÃO DO 

IMÓVEL, de forma a expedir-se o mandado de imissão de posse a ser 

cumprido por oficial de justiça, deferindo ao mesmo, inclusive, a 

possibilidade de arrombamento e reforço policial no caso de resistência No 

mérito, a) a citação do Requerido, para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contestação, sob pena de revelia e confissão; b) que ao final 

seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE a presente demanda confirmando 

a tutela de urgência concedida, condenando o Requerido ao pagamento 

das perdas e danos a título de aluguel a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), até a sua desocupação, bem como ao pagamento de 

qualquer prejuízo que causar no imóvel até a sua desocupação. Juntou os 

documentos necessários à propositura da ação. Relatado o necessário. 

Decido. Tem-se que, no trato das tutelas provisórias restou unificado na 

parte geral do Código de Processo Civil (artigos 294 a 311), 

consolidando-se sob a insigne da tutela provisória de urgência e de 

evidência, sendo esta primeira fundada no perigo da demora e 

probabilidade do direito (artigo 300, CPC), e a segunda será analisada 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo (artigo 311, CPC). No caso em apreço, 

vislumbra-se a existência dos requisitos autorizadores à concessão da 

tutela antecipada de urgência prevista no art. 300 do CPC, quais sejam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano. A condição de proprietário do 

Requerente está comprovada por meio da Escritura Pública de Venda e 

Compra à Vista do Imóvel e Escritura do 1º Serviço Notarial de Registro 

Assim é que a verossimilhança da alegação e o risco de dano de 

irreparável e de difícil reparação exsurge da transferência do domínio e 

eventuais prejuízos ao Requerente, eis que privado da posse do imóvel 

adquirido. Logo, pertinente o deferimento de tutela de urgência, para 

determinar a desocupação do bem. Ante o exposto, nos termos do art. 

300 do CPC, CONCEDO a tutela de urgência, para determinar a imissão do 

Requerente na posse do imóvel. Desde já, fica autorizado o arrombamento 

do imóvel, se necessário for, devendo tudo ser certificado pelo Oficial de 

Justiça, bem como a EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE VERIFICAÇÃO E 

IMISSÃO. Em que pese a manifestação expressa do Requerente no 

desinteresse n autocomposição, designo audiência de conciliação para o 

dia 20 de agosto de 2018, às 16h30min constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). 

Cite-se/intimem-se o Requerido, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Várzea Grande/MT, 

22 de maio de 2018 (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 454049 Nr: 13652-42.2016.811.0002

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS GUSTAVO SANTOS ROMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, com 

fulcro no art. 109 da Lei nº 6.015/73 c/c art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar ao Cartório 

Xavier de Matos, Livro: 84v, Termo: 23.101, no distrito do Coxipó da Ponte 

da comarca de Cuiabá-MT, que proceda a alteração no registro civil parte 

autora, e a retificação do nome da parte autora para MARIA LUÍSA 

SANTOS ROMAN, expedindo-se nova certidão. Sem custas em razão da 

Assistência Judiciária.Após o trânsito em julgado, expeça-se o 

competente mandado, arquivando-se com as cautelas de estilo.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 496443 Nr: 11867-11.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOAR MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOAO PASQUALOTTO - 

OAB:MT 3.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRAN FAGUNDES BARBOSA - 

OAB:TO 919

 : 1) Tomado depoimento pessoal da testemunha arrolada, via audiovisual, 

conforme CD ROM encartado aos autos. Encerrada a inquirição da 

testemunha. 2) Devolva-se ao juízo de origem com as nossas 

homenagens, observadas as formalidades legais. 3) Cumpra-se, com as 

providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 346617 Nr: 13117-84.2014.811.0002

 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: EDNA MARCIA GILGLIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 INTIMAÇÃO da parte Requerida para que apresente suas alegações 

finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 239807 Nr: 1248-66.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEHPPO COMPONETES MECANICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON COTA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AARON DAVID GEHRING - 

OAB:12.331/MT, AIDA MARY GEHRING PIMENTA - OAB:8.019/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar acerca da carta precatória 

devolvida (fls. 131/143), no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007109-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007109-69.2017.8.11.0002 

Vistos etc. 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 23 de 

julho de 2018, às 11hs40min, 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 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, 

06 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006561-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVETE AUXILIADORA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO OAB - MT19379/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (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: 1006561-44.2017.8.11.0002 AUTOR: ROSIVETE AUXILIADORA 

COSTA RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos. . 1. 

Considerando a ordem de serviço n. 01/2015/DF, emanada da Direção do 

Foro desta Comarca, que estabeleceu a competência deste Juízo de 

Direito Bancário, verifico que a lide apresentada se enquadra na exclusão 

desta competência, prevista no artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que 

transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) §2º - Excluem-se da competência dessa 

unidade as ações de competência de reparação de danos em que o 

segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, 

exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza 

tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de 

inadimplentes; e de natureza eminentemente civil”. 2. No caso dos autos, 

trata-se de cobrança de seguro com fiscalização exercida pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), Autarquia Federal vinculada ao 

Ministério da Fazenda, sem vinculação com o Banco Central, o que afasta 

a competência deste juízo para processar e julgar o feito. 3. Dessa forma, 

remetam-se os autos ao juízo de origem. 4. Às providências. (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1003201-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ZANARDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO RUTHECOSKI LOPES (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003201-67.2018.8.11.0002 

Vistos em correição Trata-se de Ação de Imissão na Posse com Perdas e 

Danos com Pedido de Tutela de Urgência proposta por Francisco Zanardi 

em desfavor de Adriano Ruthecoski Lopes,, todos qualificados nos autos, 

sob os argumentos apostos na inicial. Aduz o Requerente que adquiriu no 

dia 13 de março de 2018 por meio de leilão junto a Caixa Econômica 

Federal, um imóvel sito na Rua Q-1, Quadra 163, nº 09 do Loteamento 

Jardim Paula II, com área de 360mts², medindo 30,00mts ao norte com o 

Lote 08; 30,00 ao sul com o Lote 10; 12,mm mts ao leste com o Lote 17; 12 

mts à oeste com a Rua 01, Bairro: Jardim Paula II, onde consta um 
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edificação residencial em alvenaria, com 190, 69m² de área construída, 

com a seguinte divisão interna: hall, sala, circulação, 2WC, 03 quartos 

sendo 1 suíte, cozinha, canil, depósito, área de lazer, garagem e demais 

dados constantes na Escritura Pública de Compra e Venda e Registro de 

Imóveis, juntados anexos. Afirma que o imóvel foi adjudicado pela Caixa 

Econômica Federal, uma vez que o Requerido, então mutuário, não arcou 

devidamente com as prestações, sendo o imóvel levado a leilão 

extrajudicial (hipotecário) e adquirido pelo Requerente, o qual quitou 

INTEGRALMENTE o valor atribuído no lance na quantia de R$ 79.246,15 

(setenta e nove mil e duzentos e quarenta e seis reais e quinze centavos). 

Contudo, alega que apesar de ter comprado o imóvel, o Requerente 

encontra-se obstado de seu uso, uma vez que o Requerido recusa-se a 

desocupá-lo. O Requerente já tentou de todas as formas interpelar o 

Requerido para que, amigavelmente, desocupasse o imóvel, inclusive por 

diversas vezes fora até a residência, porém toda e qualquer tentativa 

restou vã e frustrada, inclusive, concedeu ao Requerido o prazo de 15 

(quinze) dias para a desocupação do imóvel de forma amigável, não tendo 

sido atendido. Esclarece que o prazo concedido pelo Requerente já 

expirou, e até a presente data o Requerido ainda permanece no imóvel, 

gratuitamente, sem pagar qualquer valor a título de aluguel. Entende que 

em virtude da permanência do Requerido no imóvel, faz jus o Requerente 

ao recebimento de aluguel desde o dia que adquiriu o imóvel até a data da 

saída do Requerido, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 

mês. Requer seja concedida a tutela de urgência para desocupação do 

imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

em caso de descumprimento, IMITINDO O REQUERENTE NA POSSE DO 

IMÓVEL NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, VEZ QUE O REQUERIDO JÁ 

TEVE PRAZO PARA DESOCUPAR O IMÓVEL, BEM COMO, DETERMINAR 

AO REQUERIDO PROIBIÇÃO DE EXTRAIR QUALQUER EDIFICAÇÃO DO 

IMÓVEL, de forma a expedir-se o mandado de imissão de posse a ser 

cumprido por oficial de justiça, deferindo ao mesmo, inclusive, a 

possibilidade de arrombamento e reforço policial no caso de resistência No 

mérito, a) a citação do Requerido, para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contestação, sob pena de revelia e confissão; b) que ao final 

seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE a presente demanda confirmando 

a tutela de urgência concedida, condenando o Requerido ao pagamento 

das perdas e danos a título de aluguel a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), até a sua desocupação, bem como ao pagamento de 

qualquer prejuízo que causar no imóvel até a sua desocupação. Juntou os 

documentos necessários à propositura da ação. Relatado o necessário. 

Decido. Tem-se que, no trato das tutelas provisórias restou unificado na 

parte geral do Código de Processo Civil (artigos 294 a 311), 

consolidando-se sob a insigne da tutela provisória de urgência e de 

evidência, sendo esta primeira fundada no perigo da demora e 

probabilidade do direito (artigo 300, CPC), e a segunda será analisada 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo (artigo 311, CPC). No caso em apreço, 

vislumbra-se a existência dos requisitos autorizadores à concessão da 

tutela antecipada de urgência prevista no art. 300 do CPC, quais sejam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano. A condição de proprietário do 

Requerente está comprovada por meio da Escritura Pública de Venda e 

Compra à Vista do Imóvel e Escritura do 1º Serviço Notarial de Registro 

Assim é que a verossimilhança da alegação e o risco de dano de 

irreparável e de difícil reparação exsurge da transferência do domínio e 

eventuais prejuízos ao Requerente, eis que privado da posse do imóvel 

adquirido. Logo, pertinente o deferimento de tutela de urgência, para 

determinar a desocupação do bem. Ante o exposto, nos termos do art. 

300 do CPC, CONCEDO a tutela de urgência, para determinar a imissão do 

Requerente na posse do imóvel. Desde já, fica autorizado o arrombamento 

do imóvel, se necessário for, devendo tudo ser certificado pelo Oficial de 

Justiça, bem como a EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE VERIFICAÇÃO E 

IMISSÃO. Em que pese a manifestação expressa do Requerente no 

desinteresse n autocomposição, designo audiência de conciliação para o 

dia 20 de agosto de 2018, às 16h30min constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). 

Cite-se/intimem-se o Requerido, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Várzea Grande/MT, 

22 de maio de 2018 (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004695-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA GODOI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON LUCAS JACINTO TORRES OAB - MT17652/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004695-64.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Considerando que a presente ação foi proposta em desfavor 

de Autarquia Federal este Juízo é incompetente para processar e julgar a 

lide, cuja competência é do Juízo da Fazenda Pública. Diante de tal 

circunstância, considerando a competência absoluta da Vara 

Especializada da Fazenda Pública para apreciação e julgamento deste 

feito, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, 

determinando sua remessa a uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 de 

junho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000946-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER GOUVEIA ORTIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CALISTRO FERNANDES OAB - MT0014880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000946-39.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que, a parte autora atribuiu ao 

valor da causa à importância de R$ 19.289,98 (dezenove mil, duzentos e 

oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), contudo, da análise dos 

pedidos, constato que fora requerido reparação de danos morais no valor 

de R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), bem como a reparação de 

danos materiais por valor igual ou em dobro do que fora pago ilicitamente, 

sendo o valor de R$ 104,99 (centro e quatro reais e noventa e nove 

centavos) até o presente momento, ou a restituição em duplo no valor de 

R$ 209,98 (duzentos e noventa reais e noventa e oito centavos). E, 

segundo inteligência do art. 292, VI, do CPC, 292. “O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) VI - na ação em 

que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles;” Pois bem. Por tratar-se de pedidos cumulativos, o 

valor atribuído à causa deve corresponder ao pedido de obrigação de 

fazer do objeto da lide, somado com o montante pleiteado pela indenização 

de danos morais e matérias pleiteadas pela parte. Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando as 

regularizações do o valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 

20 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003206-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA MICHELON LASARIM (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA CRISTINA MICHELON OAB - MT22985/O (ADVOGADO)

ANDREIA ROJAS ROSA OAB - MT18752/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

 

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 apresentar impugnação à contestação , 20 de junho de 2018 ARLECI 

BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006381-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA FLAVIA DE PINHO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (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 no prazo de 

15(quinze) dias requerer o que de direito. , 20 de junho de 2018 ARLECI 

BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002023-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUROCICLA RECICLADORA DE SUCATAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO OAB - MT24028/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Retifique-se o valor da causa para constar o valor de R$ 

95.334,62. Custas já recolhida. Recebo os embargos de declaração, pois 

satisfeitos os requisitos de admissibilidade para tanto e, no mérito, 

acolho-os, em parte, vez que efetivamente este Juízo incorreu em 

obscuridade e/ou contradição. Em síntese, versam os autos sobre 

anulatória de débito fiscal com pedido de revisão do valor de alvará de 

funcionamento, pugnando em sede de tutela provisória de urgência a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário (taxa de licença de 

funcionamento do exercício de 2017 e 2018), ou a adequação do valor da 

taxa de licença de funcionamento para a base de cálculo originária 

(2.450m²) para posterior depósito judicial do valor devido, com 

consequente liberação do alvará de funcionamento provisório. Do 

demonstrativo financeiro – analítico de alvará de funcionamento constato 

os valores de R$ 4.356,64 de referência 2016; R$ 47.007,05 de referência 

2017; e, R$ 48.327,57 de referência 2018. E ainda, observo que no alvará 

de localização e funcionamento do ano de 2015, emitido em 29/12/2015, 

restou assinalado a área utilizada 2000m²; ano de 2016, emitido em 

02/03/2016, restou assinalado a mesma área de 2000m²; ano de 2017 e 

2018 restou assinalado a área ocupada do estabelecimento 28.316m². O 

Código Tributário do Município prevê que se calcule o valor do tributo 

devido com esteio na área ocupada pelo estabelecimento do contribuinte e 

remete a Tabela II anexa a Lei 1178/91, alterada pela Lei 1384/93, como 

“toda área utilizada pelo estabelecimento comercial, industrial e de 

prestação de serviço, para a finalidade de sua atividade, construída ou 

não, respeitando-se o recuo estabelecido pela Lei de Uso, Ocupação e 

Parcelamento do Solo”. Nesse contexto, a irresignação da parte 

Requerente não se revela suficiente para demonstrar que os valores 

cobrados se elevaram mais 900% em contrariedade ao disposto na Lei 

Municipal, houve uma elevação em razão da alteração da área ocupada do 

estabelecimento de 2000m² para 28.316m² com consequente recálculo do 

valor do lançamento do alvará sobre a área utilizada pela empresa, cuja a 

discussão se concentra no montante de R$ 95.334,62 (noventa e cinco 

mil, trezentos e trinta e quatro reais, sessenta e dois centavos), e a 

suspensão está condicionada ao depósito, nestes autos, do referido 

valor, mantendo, assim, todos os termos da decisão anteriormente 

proferida. Tendo sido as custas recolhidas corretamente, promova a 

escrivania o cumprimento integral da decisão. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004521-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOIRCE VIEGAS DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Verifico que a parte autora não acostou aos autos o indeferimento 

do pedido administrativo perante a Autarquia. Assim, oportunizo a parte 

autora o prazo de até 15 (quinze) dias (art. 321/NCPC) para, querendo, 

emendar a petição inicial, juntar aos autos o indeferimento do pedido 

administrativo perante a Autarquia, sob pena da sintomática aplicação do 

disposto no parágrafo único, do art. 321, do Novo Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004004-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA ROSA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE OAB - MT3653/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Verifico que foi determinada a emenda da inicial para que a parte 

autora juntasse nos autos cópia do indeferimento administrativo, contudo, 

a parte autora juntou a cópia ilegível, conforme Id. nº 13573730. Assim, 

derradeiramente, oportunizo à parte autora o prazo de até quinze (15) dias 

(art. 321/NCPC) para, querendo, emendar a petição inicial, para, juntar aos 

autos cópia legível do indeferimento do pedido administrativo perante a 

Autarquia, sob pena da sintomática aplicação do disposto no parágrafo 

único, do art. 321, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004033-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRDES SEBASTIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 
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(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004925-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRDES MARIA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Determino a intimação do procurador da parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, trazendo aos autos documentos 

pessoais legíveis e comprovante de residência (art. 319, VI, NCPC). Anoto 

que o não atendimento referente aos artigos 319 do NCPC, implicará na 

extinção do processo (artigo 321, parágrafo único, do NCPC). Cumprida ou 

não a diligência, tornem os autos conclusos para decisão. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004801-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA DA SILVA SERRANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004753-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE CLARINDA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004682-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004499-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005018-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DA SILVA PEREIRA MACHADO OAB - MT23035/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 4.º da Lei 

1.060/50), bem como prioridade na tramitação por ser idoso. Anote-se. 

Cite-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis 

(art. 335, c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades 

da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna 

e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008160-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEI GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Intime-se a parte autora para manifestar, no prazo de até 05 

(cinco) dias, sobre a petição e documentos de Id nº 13108870, 13108883 

e 13108885. Após, volva-me conclusos para ulteriores deliberações. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000639-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO ALBERTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA OAB - MT0008404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a devolução do prazo requerido na petição de Id nº 

11519034, devendo o mesmo iniciar a partir da intimação desta decisão. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003448-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODILZA BENEDITA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Prossiga-se no cumprimento da sentença proferida. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006957-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNY FERREIRA LEMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO LEMES DA SILVA OAB - 513.338.301-06 (REPRESENTANTE)

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920/O (ADVOGADO)

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Sobre o pedido de desistência da ação pela parte Autora (Id nº 

11988451), manifeste a parte Ré, no prazo de até 05 (cinco) dias. A 

inércia será entendida como anuência. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003154-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLACE CORREA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a emenda da inicial, bem como o pedido de gratuidade da 

justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a parte Ré para apresentação de 

defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do NCPC), ciente de 

que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do 

NCPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (NCPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta 

decisão, faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, 

§4º do NCPC. Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento 

(art. 357, NCPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra 

(art. 355, NCPC). Cumpra-se, expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 90984 Nr: 782-14.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: G.F.A e outro rep. Por sua mãe ELZIRA DOS SANTOS 

FERNANDES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA GÊNUS, ESTADO DE MATO 

GROSSO(QUE POR MEIO DA SECRETÁRIA DE SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAÚJO - 

OAB:8651 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS GUIMARAES 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5959, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11363/MT

 Vistos,

Revendo os autos, verifico que já atingida a maioridade civil pelo 

exequente Matheus Fernandes de Arruda. Intime-se para regularizar sua 

representação processual no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção nos termos do art. 76, § 1º, I do CPC. Se necessário, expeça-se 

mandado.

No mais, cuida-se de cumprimento de sentença movido por Guilherme 

Fernandes de Arruda e contra o Estado de Mato Grosso e a Genus 

Gráfica e Comércio Ltda, tendo tão somente a Fazenda Estadual se 
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insurgido no tocante ao patamar de 60% sobre o valor principal de 

honorários advocatícios lançados no demonstrativo de cálculo dos 

Exequentes, sobrevindo manifestação dos credores concordando com o 

excesso, apresentando novo cálculo nos termos do comando sentencial, 

considerando as alterações em sede de recursal.

É cediço que, nas execuções contra a Fazenda Pública, para o 

adimplemento de obrigação de pagar quantia certa, expedir-se-á o 

Precatório ou Ofício Requisitório de Pagamento em favor da parte credora, 

conforme inteligência do art. 535, § 3º, I e II, do CPC.

In casu, os Exequentes apresentaram novo cálculo retificadores do erro 

em questão e atualizações de valores de liquidação nos termos do 

comando sentencial e, não houve insurgência da Genus Gráfica e 

Comércio Ltda, razão pela qual a homologação desses cálculos é medida 

que se impõe.

Posto isto, homologo os cálculos apresentados às fl. 374/378 em benefício 

de Guilherme Fernandes de Arruda e Matheus Fernandes de Arruda, para 

os devidos fins de direito.

Defiro a ordem de bloqueio, objetivando, porém, o arresto de ativos 

financeiros, para ordenar que se oficie ao Banco Central do Brasil, via 

sistema Bacen Jud, determinando o bloqueio de valores até o montante 

indicado à fl. 375 (R$ 46.734,03), eventualmente encontrados em contas 

bancárias pertencentes à parte Executada (Genus Gráfica e Comércio 

Ltda – CNPJ nº 14.913.404/0001-80). Tome-se por termo a penhora do 

valor bloqueado. Não encontrado valores na(s) conta(s) da(s) parte(s) 

executada(s) ou resultado no bloqueio de valor irrisório em relação ao 

débito exequendo, determino o desbloqueio do valor objeto de constrição 

judicial.

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, certifique-se e expeça-se RPV ou Precatório, 

conforme os valores cobrados, com destaque dos honorários contratuais 

nos moldes do contrato de honorários quando juntado aos autos, 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).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 103783 Nr: 12333-88.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MT - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIDAS MARIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885, TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - OAB:11.360 

OAB/MT, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, procedo a intimação acerca da Decisão abaixo transcrita:

Vistos,

Considerando que os honorários de sucumbência determinados na 

sentença exequenda pertencem ao advogado que atuou na fase de 

conhecimento, como remuneração do serviço profissional então prestado. 

Em sendo o mesmo destituído posteriormente, na fase executória, e 

constituindo-se novo advogado, a este somente cabem os eventuais 

honorários da execução.

Assim sendo, intime-se o advogado Thiago Deluque Costa Pereira, 

OAB/MT 8.163, via DJE, para informar seus dados bancários (Banco, 

Agência, Conta Corrente e Titularidade), no prazo de até 05 (cinco) dias, 

para ser efetuada a transferência em seu favor dos honorários de 

sucumbência depositado em conta judicial, fazendo-se os autos 

conclusos para apreciação.

Às providências.

Elizane Fatima Ferraz

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 260035 Nr: 18565-77.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDES GONÇALVES DE FRANÇA, WELLYTON 

GONÇALVES DE FRANÇA, JOELSON GONÇALVES DE FRANÇA, ALEX 

LEMES DE FRANÇA, ROSENIL GONÇALVES DE BRITO, EZES LEMES DE 

FRANÇA, PAULO NETO DE FRANÇA, LUCIANO GONÇALVES DE FRANÇA, 

SOLANGE MARIA FRANÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:9.459, JOÃO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT/ 

9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, reiterando a intimação de fls. 190/191, intimando a parte 

Exequente, para manifestar nos autos, informando os valores que cada 

beneficiário faz jus a receber, de forma individualizada, principal e juros, 

pois na expedição da RPV exige os valores discriminados (principal e 

juros) ou se será expedido em nome de apenas um dos beneficiários, 

neste caso, informar, bem como, informo que não se trata de atualização, 

devendo ser utilizado os cálculos de fls. 156.

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 433056 Nr: 2836-98.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELLA CRISTINA COSTA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILCI MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285

 Vistos,

Considerando ser público e notório os pagamentos de passivo da UVR 

realizados administrativamente pelo Tribunal de Justiça, inclusive 

pagamento de diferenças de atualizações dos valores já pagos, determino 

que se oficie ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

requisitando os valores eventualmente pagos a servidora Gabriella Cristina 

Costa Amorim, matrícula nº 8290, remetendo cópia a este juízo, no prazo 

de até 10 (dez) dias), facultado ao interessado comparecer em cartório 

para proceder a retirada e comprovar o cumprimento, no prazo de até 15 

(quinze) dias. Após recebimento das informações necessárias à instrução 

deste feito, à conclusão. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 431182 Nr: 1634-86.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DIAS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LETICIA OLIVEIRA 

VIDAL - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMARIO MOURA 

VASCONCELLOS - OAB:10624/MT, ROGERIO BARAO - OAB:OAB-MT 

8313

 Diante do exposto e, considerando o que consta dos autos, julgo 

procedente, em parte, o pedido formulado nos presentes embargos à 

execução de sentença e, por consequência, acolho-os extinguindo o feito 

com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para determinar que, para fins da execução nos autos em 

apenso, seja pago calculando nos moldes do comando ora proferido. A 

parte credora deverá, pois, apresentar nos autos principais novo cálculo 

nos termos desta decisão.A parte embargada é beneficiária da 

Assistência Judiciária Gratuita, desta forma, isento-a das custas 
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processuais. Todavia, condeno-a aos honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, correspondente ao 

proveito econômico obtido (inc. I do § 3º do art. 85 do NCPC), 

suspendendo, contudo, a cobrança, em face da assistência judiciária 

gratuita deferida no processo principal (art. 98, § 3º do NCPC), bem como 

vedando a sua imediata compensação com o crédito objeto do processo 

executório.Segundo o teor do art. 496, § 3º, do NCPC, resta dispensável o 

encaminhamento do feito ao segundo grau de jurisdição para reexame 

necessário da sentença. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

desfecho nos autos principais, desapensem-se e aguarde-se por até 10 

(dez) dias requerimento de execução deste julgado, relativamente à 

sucumbência. No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos 

a instância “ad quem” para o exame do recurso. Nada sendo postulado, 

arquivem-se com as baixas e cautelas legais.P. R. I. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004422-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCYLENE ALVES CUNHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se 

de “ação de restabelecimento de benefício previdenciário com tutela de 

urgência” movida por LUCYLENE ALVES DA CUNHA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando ser portadora de 

transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas 

psicóticos (CID 10 – F 33.2), em razão da doença passou a receber 

aposentadoria por invalidez. Sustenta que foi convocada para realizar a 

perícia de revisão em 07/05/2018, sendo cessada a prorrogação da 

aposentadoria por invalidez pelo INSS, mesmo sem condições de exercer 

qualquer atividade laborativa, encontrando-se incapacitada para o 

trabalho. Por essas razões, requer a antecipação de tutela, para o 

restabelecimento da aposentaria por invalidez. Com a inicial juntou 

documentos. É a síntese. Fundamento e decido. Passo a decidir o pedido 

de antecipação de tutela. Conquanto as alegações formuladas na inicial se 

revistam de aparente plausibilidade e denunciem certa urgência, tenho 

convicção, de outro lado, de que eventual provimento antecipatório no 

presente caso será inegavelmente irreversível, fator que obsta o 

atendimento do requerimento. Assim, caso o magistrado dirigente 

concedesse a antecipação pretendida seria quase impossível reverter-se 

a situação ao estado anterior caso a sentença fosse de eventual 

improcedência, o que, além de inadmissível, viola frontalmente o que está 

disposto no § 3º, do art. 300, do NCPC, veja: "A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ademais, as provas carreadas 

nos autos são insuficientes, por si só, para o reconhecimento dessa 

(in)capacidade laboral na fase inicial do processo, devendo ser 

corroboradas com prova pericial consistente. Posto isso, seja em face do 

preceito citado, seja em virtude do bom senso, entendo bem mais prudente 

conhecer os argumentos e provas de ambas as partes para somente 

depois manifestar-me em sede de cognição exauriente, o que ocorrerá no 

momento da sentença. Por esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência antecipada. Concomitantemente, CITE-SE a parte ré, 

para, querendo, responder a presente ação no prazo de TRINTA DIAS 

(art. 335 c/c 183 do NCPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a 

parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da 

revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do 

NCPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado nº 35 da ENFAM). Após, tendo em vista tratar-se de ação de 

restabelecimento de aposentadoria por invalidez, nomeio como PERITA 

JUDICIAL a médica Dra. Michele Taques Pereira Baçan, CRM-MT 5752, que 

servirá, independentemente de compromisso, com finalidade de certificar 

eventual (in)capacidade laborativa da parte autora. Considerando o grau 

de especialização do(a) Sr(a). Perito(a), a complexidade dos trabalhos 

realizados, o zelo profissional, os valores estabelecidos na Tabela de 

honorários em vigor (Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do 

Conselho da Justiça Federal) arbitro os honorários do(a) Perito(a) Judicial 

no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Considerando ainda, que a parte 

autora é beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, expeça-se ofício 

requisitório, independentemente de novo despacho, após a realização da 

perícia e manifestação das partes sobre o laudo, nos termos do art. 29, da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, de 07 de outubro de 2014, devendo 

ser observado o art. 31, da mesma Resolução. Não concordando o(a) 

perito(a) nomeado(a) em aguardar a expedição de ofício em seu favor, 

volva-se conclusos para nomear outro perito. Passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: a) A parte autora é incapacitada 

para a vida independente? b) A parte autora é incapacitada para 

trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou 

total? d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou 

temporária? Concedo às partes, o prazo de 15 (quinze) dias para arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, bem como a apresentação de 

quesitos e assistentes técnicos, sob pena de preclusão (NCPC, art. 465, § 

1º I, II e III). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o(a) 

perito(a) judicial para que indique data da realização dos trabalhos, no 

prazo mínimo de 30 (trinta) dias, tempo hábil para a intimação das partes. 

Encaminhe-se, inclusive, cópia da petição inicial, exames médicos e dos 

quesitos apresentados pelas partes, notificando o(a) perito(a) judicial para 

apresentar o laudo em cartório no prazo de 30 (trinta) dias contados da 

data agendada para a perícia. Marcada data, horário e local da realização 

da perícia, intimem-se as partes. Os assistentes oferecerão os seus 

pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, intimem-se as partes da apresentação do laudo (NCPC, 

art. 477, §1º). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a 

utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Findo o prazo, com 

ou sem manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004973-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES CAETANO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Ante o teor da resolução nº 004/2014/TP, qual determina que as 

ações cujo valor não excedam 60 (sessenta) salários mínimos, deverão 

ser remetidos ao Juizado Especial competente, reconheço a 

incompetência deste juízo, DECLINANDO, ex officio, de minha competência 

jurisdicional em favor do Juizado Especial Cível desta Comarca, para onde 

deverão ser remetidos os presentes autos, após baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004297-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN GOMES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 4.º da Lei 

1.060/50). Cite-se a parte ré, para, querendo, responder a presente ação 

no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista 

à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do NCPC). Após, tendo em vista tratar-se de 

ação de concessão de benefício de prestação continuada da assistência 
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social à pessoa com deficiência c/c pedido de tutela de urgência, nomeio 

como PERITA JUDICIAL a médica Dra. Michele Taques Pereira Baçan, 

CRM-MT 5752, que servirá, independentemente de compromisso, com 

finalidade de certificar eventual (in)capacidade laborativa da parte autora. 

Considerando o grau de especialização do(a) Sr(a). Perito(a), a 

complexidade dos trabalhos realizados, o zelo profissional, os valores 

estabelecidos na Tabela de honorários em vigor (Resolução nº 305, de 07 

de outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal) arbitro os honorários 

do(a) Perito(a) Judicial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). 

Considerando ainda, que a parte autora é beneficiária da Assistência 

Judiciária Gratuita, expeça-se ofício requisitório, independentemente de 

novo despacho, após a realização da perícia e manifestação das partes 

sobre o laudo, nos termos do art. 29, da Resolução nº 

CJF-RES-2014/00305, de 07 de outubro de 2014, devendo ser observado 

o art. 31, da mesma Resolução. Não concordando o(a) perito(a) 

nomeado(a) em aguardar a expedição de ofício em seu favor, volva-se 

conclusos para nomear outro perito. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: a) A parte autora é incapacitada para a vida 

independente? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? d) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? 

Concedo às partes, o prazo de 15 (quinze) dias para arguir o impedimento 

ou a suspeição do perito, bem como a apresentação de quesitos e 

assistentes técnicos, sob pena de preclusão (NCPC, art. 465, § 1º I, II e III). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o(a) perito(a) 

judicial para que indique data da realização dos trabalhos, no prazo mínimo 

de 30 (trinta) dias, tempo hábil para a intimação das partes. Encaminhe-se, 

inclusive, cópia da petição inicial, exames médicos e dos quesitos 

apresentados pelas partes, notificando o(a) perito(a) judicial para 

apresentar o laudo em cartório no prazo de 30 (trinta) dias contados da 

data agendada para a perícia. Marcada data, horário e local da realização 

da perícia, intimem-se as partes. Os assistentes oferecerão os seus 

pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, intimem-se as partes da apresentação do laudo (NCPC, 

art. 477, §1º). No que tange à REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

SOCIAL/PSICOSOCIAL, encaminhe-se os autos ao setor técnico, afim de 

que realize um estudo social na parte demandante, SEM PRÉVIO AVISO. 

Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do 

meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Findo o prazo, com ou sem 

manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003008-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA CESAR BERALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 4.º da Lei 

1.060/50). Trata-se de “ação de concessão de benefício por 

incapacidade: auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez c/c pedido de 

antecipação de tutela liminar inaudita altera pars” movida por IOLANDA 

CESAR BERALDI contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, alegando que é portadora de coxartrose (CID 10 – M16) e de lesões 

no ombro (CID 10 – M75), tornando-se incapacitada para realizar suas 

atividades laborativas. Relata ainda, a requerente, que diante do seu 

quadro clínico, requereu junto ao INSS o benefício previdenciário de 

auxílio-doença que lhe foi indeferido por motivo de não constatação da 

incapacidade laborativa, mesmo estando incapacitada para as atividades 

laborais. Por essas razões, requer a antecipação de tutela, para a 

concessão do benefício de auxílio-doença e, posterior conversão em 

aposentadoria por invalidez. Com a inicial juntou documentos. É a síntese. 

Fundamento e decido. Passo a decidir o pedido de antecipação de tutela. 

Conquanto as alegações formuladas na inicial se revistam de aparente 

plausibilidade e denunciem certa urgência, tenho convicção, de outro lado, 

de que eventual provimento antecipatório no presente caso será 

inegavelmente irreversível, fator que obsta o atendimento do requerimento. 

Assim, caso o magistrado dirigente concedesse a antecipação pretendida 

seria quase impossível reverter-se a situação ao estado anterior caso a 

sentença fosse de eventual improcedência, o que, além de inadmissível, 

viola frontalmente o que está disposto no § 3º, do art. 300, do NCPC, veja: 

"A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ademais, as 

provas carreadas nos autos são insuficientes, por si só, para o 

reconhecimento dessa (in)capacidade laboral na fase inicial do processo, 

devendo ser corroboradas com prova pericial consistente. Posto isso, 

seja em face do preceito citado, seja em virtude do bom senso, entendo 

bem mais prudente conhecer os argumentos e provas de ambas as partes 

para somente depois manifestar-me em sede de cognição exauriente, o 

que ocorrerá no momento da sentença. Por esses fundamentos, INDEFIRO 

o pedido de tutela de urgência antecipada. Concomitantemente, CITE-SE a 

parte ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo de TRINTA 

DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(NCPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM). Após, tendo em vista 

tratar-se de ação de concessão do auxílio-doença, nomeio como PERITO 

JUDICIAL o médico Dr. João Leopoldo Baçan, CRM-MT 5753, que servirá, 

independentemente de compromisso, com finalidade de certificar eventual 

(in)capacidade laborativa da parte autora. Considerando o grau de 

especialização do(a) Sr(a). Perito(a), a complexidade dos trabalhos 

realizados, o zelo profissional, os valores estabelecidos na Tabela de 

honorários em vigor (Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do 

Conselho da Justiça Federal) arbitro os honorários do(a) Perito(a) Judicial 

no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Considerando ainda, que a parte 

autora é beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, expeça-se ofício 

requisitório, independentemente de novo despacho, após a realização da 

perícia e manifestação das partes sobre o laudo, nos termos do art. 29, da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, de 07 de outubro de 2014, devendo 

ser observado o art. 31, da mesma Resolução. Não concordando o(a) 

perito(a) nomeado(a) em aguardar a expedição de ofício em seu favor, 

volva-se conclusos para nomear outro perito. Passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: a) A parte autora é incapacitada 

para a vida independente? b) A parte autora é incapacitada para 

trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou 

total? d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou 

temporária? Concedo às partes, o prazo de 15 (quinze) dias para arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, bem como a apresentação de 

quesitos e assistentes técnicos, sob pena de preclusão (NCPC, art. 465, § 

1º I, II e III). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o(a) 

perito(a) judicial para que indique data da realização dos trabalhos, no 

prazo mínimo de 30 (trinta) dias, tempo hábil para a intimação das partes. 

Encaminhe-se, inclusive, cópia da petição inicial, exames médicos e dos 

quesitos apresentados pelas partes, notificando o(a) perito(a) judicial para 

apresentar o laudo em cartório no prazo de 30 (trinta) dias contados da 

data agendada para a perícia. Marcada data, horário e local da realização 

da perícia, intimem-se as partes. Os assistentes oferecerão os seus 

pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, intimem-se as partes da apresentação do laudo (NCPC, 

art. 477, §1º). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a 

utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Findo o prazo, com 

ou sem manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004244-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO OAB - MT0020725A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR COSTA VERDE 

(IMPETRADO)

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DA ACADEMIA DE POLÍCIA 

MILITAR COSTA VERDE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Verifico que foi determinada a emenda da inicial para que a parte 

autora juntasse nos autos cópia do indeferimento administrativo. Contudo, 

a parte autora juntou o documento solicitado ilegível, conforme Id. nº 

13573730. Assim, derradeiramente, oportunizo à parte autora o prazo de 

até quinze (15) dias (art. 321/NCPC) para, querendo, emendar a petição 

inicial, para, juntar aos autos cópia legível do indeferimento do pedido 

administrativo perante a Autarquia, sob pena da sintomática aplicação do 

disposto no parágrafo único, do art. 321, do Novo Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com URGÊNCIA.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003738-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 4.º da Lei 

1.060/50). Indefiro o pedido de tutela antecipada, tendo em vista que nesta 

fase ainda não se encontra presente o requisito da verossimilhança da 

alegação, que somente será evidenciado na fase instrutória, com a 

produção de prova pericial e detalhado estudo social do caso, a fim de ser 

aferida a incapacidade da parte autora para o trabalho e/ou ser avaliado o 

quadro socioeconômico de seu grupo familiar, já que o benefício LOAS 

não é para pessoas pobres, mas, sim, para quem vive em estado de 

miserabilidade. Cite-se a parte ré, para, querendo, responder a presente 

ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista 

à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do NCPC). Após, tendo em vista tratar-se de 

ação de concessão de benefício de prestação continuada da assistência 

social à pessoa com deficiência c/c pedido de tutela de urgência, nomeio 

como PERITA JUDICIAL a médica Dra. Michele Taques Pereira Baçan, 

CRM-MT 5752, que servirá, independentemente de compromisso, com 

finalidade de certificar eventual (in)capacidade laborativa da parte autora. 

Considerando o grau de especialização do(a) Sr(a). Perito(a), a 

complexidade dos trabalhos realizados, o zelo profissional, os valores 

estabelecidos na Tabela de honorários em vigor (Resolução nº 305, de 07 

de outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal) arbitro os honorários 

do(a) Perito(a) Judicial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). 

Considerando ainda, que a parte autora é beneficiária da Assistência 

Judiciária Gratuita, expeça-se ofício requisitório, independentemente de 

novo despacho, após a realização da perícia e manifestação das partes 

sobre o laudo, nos termos do art. 29, da Resolução nº 

CJF-RES-2014/00305, de 07 de outubro de 2014, devendo ser observado 

o art. 31, da mesma Resolução. Não concordando o(a) perito(a) 

nomeado(a) em aguardar a expedição de ofício em seu favor, volva-se 

conclusos para nomear outro perito. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: a) A parte autora é incapacitada para a vida 

independente? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? d) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? 

Concedo às partes, o prazo de 15 (quinze) dias para arguir o impedimento 

ou a suspeição do perito, bem como a apresentação de quesitos e 

assistentes técnicos, sob pena de preclusão (NCPC, art. 465, § 1º I, II e III). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o(a) perito(a) 

judicial para que indique data da realização dos trabalhos, no prazo mínimo 

de 30 (trinta) dias, tempo hábil para a intimação das partes. Encaminhe-se, 

inclusive, cópia da petição inicial, exames médicos e dos quesitos 

apresentados pelas partes, notificando o(a) perito(a) judicial para 

apresentar o laudo em cartório no prazo de 30 (trinta) dias contados da 

data agendada para a perícia. Marcada data, horário e local da realização 

da perícia, intimem-se as partes. Os assistentes oferecerão os seus 

pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, intimem-se as partes da apresentação do laudo (NCPC, 

art. 477, §1º). No que tange à REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

SOCIAL/PSICOSOCIAL, encaminhe-se os autos ao setor técnico, afim de 

que realize um estudo social na parte demandante, SEM PRÉVIO AVISO. 

Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do 

meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Findo o prazo, com ou sem 

manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004982-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL CESAR MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 4º, da Lei 

1.060/50). CITE-SE a parte ré, para, querendo, responder a presente ação 

no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista 

à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do NCPC). Diante das especificidades da 

causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM). Após, tendo 

em vista tratar-se de ação de restabelecimento do auxílio-doença 

acidentário, nomeio como PERITO JUDICIAL o médico Dr. João Leopoldo 

Baçan, CRM-MT 5753, que servirá, independentemente de compromisso, 

com finalidade de certificar eventual (in)capacidade laborativa da parte 

autora. Considerando o grau de especialização do Sr. Perito, a 

complexidade dos trabalhos realizados, o zelo profissional, os valores 

estabelecidos na Tabela de honorários em vigor (Resolução nº 305, de 07 

de outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal) arbitro os honorários 

do Perito Judicial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Considerando 

ainda, que a parte autora é beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, 

expeça-se ofício requisitório, independentemente de novo despacho, após 

a realização da perícia e manifestação das partes sobre o laudo, nos 

termos do art. 29, da Resolução nº CJF-RES-2014/00305, de 07 de 

outubro de 2014, devendo ser observado o art. 31, da mesma Resolução. 

Não concordando o perito nomeado em aguardar a expedição de ofício em 

seu favor, volva-se conclusos para nomear outro perito. Passo a formular 

os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: a) A parte autora é 

incapacitada para a vida independente? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? e) A parte autora possui sequela(s) 

definitiva(s), decorrente de consolidação de lesões após acidente de 

qualquer natureza? (A negativa prejudica os quesitos ‘f’ a ‘h’). f) Em caso 

afirmativo, a partir de quando (dia, mês, ano) as lesões se consolidaram, 

deixando sequela(s) definitiva(s)? g) Esta(s) sequelas(s) implica(m) 

redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia? h) 

Esta(s) sequelas(s) implica(m) em maior esforço para o desempenho da 

mesma atividade exercida à época do acidente? Concedo às partes, o 

prazo de 15 (quinze) dias para arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito, bem como a apresentação de quesitos e assistentes técnicos, sob 

pena de preclusão (NCPC, art. 465, § 1º I, II e III). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, intime-se o(a) perito(a) judicial para que indique data 

da realização dos trabalhos, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, tempo 

hábil para a intimação das partes. Encaminhe-se, inclusive, cópia da 

petição inicial, exames médicos e dos quesitos apresentados pelas partes, 

notificando o(a) perito(a) judicial para apresentar o laudo em cartório no 
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prazo de 30 (trinta) dias contados da data agendada para a perícia. 

Marcada data, horário e local da realização da perícia, intimem-se as 

partes. Os assistentes oferecerão os seus pareceres no prazo comum de 

10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intimem-se as 

partes da apresentação do laudo (NCPC, art. 477, §1º). Findo o prazo, 

com ou sem manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004419-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 4º, da Lei 

1.060/50). CITE-SE a parte ré, para, querendo, responder a presente ação 

no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista 

à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do NCPC). Diante das especificidades da 

causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM). Após, tendo 

em vista tratar-se de ação de restabelecimento do auxílio-doença 

acidentário, nomeio como PERITO JUDICIAL o médico Dr. João Leopoldo 

Baçan, CRM-MT 5753, que servirá, independentemente de compromisso, 

com finalidade de certificar eventual (in)capacidade laborativa da parte 

autora. Considerando o grau de especialização do Sr. Perito, a 

complexidade dos trabalhos realizados, o zelo profissional, os valores 

estabelecidos na Tabela de honorários em vigor (Resolução nº 305, de 07 

de outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal) arbitro os honorários 

do Perito Judicial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Considerando 

ainda, que a parte autora é beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, 

expeça-se ofício requisitório, independentemente de novo despacho, após 

a realização da perícia e manifestação das partes sobre o laudo, nos 

termos do art. 29, da Resolução nº CJF-RES-2014/00305, de 07 de 

outubro de 2014, devendo ser observado o art. 31, da mesma Resolução. 

Não concordando o perito nomeado em aguardar a expedição de ofício em 

seu favor, volva-se conclusos para nomear outro perito. Passo a formular 

os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: a) A parte autora é 

incapacitada para a vida independente? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? e) A parte autora possui sequela(s) 

definitiva(s), decorrente de consolidação de lesões após acidente de 

qualquer natureza? (A negativa prejudica os quesitos ‘f’ a ‘h’). f) Em caso 

afirmativo, a partir de quando (dia, mês, ano) as lesões se consolidaram, 

deixando sequela(s) definitiva(s)? g) Esta(s) sequelas(s) implica(m) 

redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia? h) 

Esta(s) sequelas(s) implica(m) em maior esforço para o desempenho da 

mesma atividade exercida à época do acidente? Concedo às partes, o 

prazo de 15 (quinze) dias para arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito, bem como a apresentação de quesitos e assistentes técnicos, sob 

pena de preclusão (NCPC, art. 465, § 1º I, II e III). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, intime-se o(a) perito(a) judicial para que indique data 

da realização dos trabalhos, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, tempo 

hábil para a intimação das partes. Encaminhe-se, inclusive, cópia da 

petição inicial, exames médicos e dos quesitos apresentados pelas partes, 

notificando o(a) perito(a) judicial para apresentar o laudo em cartório no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da data agendada para a perícia. 

Marcada data, horário e local da realização da perícia, intimem-se as 

partes. Os assistentes oferecerão os seus pareceres no prazo comum de 

10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intimem-se as 

partes da apresentação do laudo (NCPC, art. 477, §1º). Findo o prazo, 

com ou sem manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000219-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARCOS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005216-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISNAIDE CRISTINA PAES REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. A 

preliminar de prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000909-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MURZIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SOUZA COSTA OAB - MT18682/O (ADVOGADO)

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA OAB - MT0021651A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 
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provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001634-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER ANTONIO DE SANTANA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002345-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALENIR MARIA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c enquadramento 

classe e promoção e cobrança de diferenças de vencimentos com pedido 

de liminar movida por ALENIR MARIA DA COSTA em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE-MT, em que a parte Autora foi intimada para emendar a 

petição inicial, contudo, quedou-se inerte, conforme certidão (Id nº 

13063935). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 320 do Novo Código 

de Processo Civil, a petição inicial será instruída com todos os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. A falta de um dos requisitos 

insertos no art.319, NCPC acarreta o indeferimento da petição inicial na 

forma do artigo 330, do NCPC, porquanto não atendidas às prescrições do 

artigo 321 da Lei Processual e, consequentemente, à extinção do 

processo, sem julgamento de mérito. Diante do exposto, com base nos 

artigos 485, inciso I e 330, inciso IV, ambos do Novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial e, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Autorizo o 

desentranhamento de documentos, antes do arquivo definitivo, mediante 

termo nos autos. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades 

de estilo, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004377-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CUMMINS BRASIL LIMITADA (EMBARGANTE)

LUIZ TADASHI YAMASHITA (EMBARGANTE)

RICARDO CHUAHY (EMBARGANTE)

CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E GERADORES LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA TAVARES DE PINHO TINOCO SOARES OAB - SP112499 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (EMBARGADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, manifestar sobre a 

impugnação tempestivamente protocolada. 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, 20 de junho de 2018

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005562-28.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RM COMERCIO DE CAMINHOES E VEICULOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA 5ª CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Dados do Processo: Processo: 1005562-28.2016.8.11.0002; Tipo: Cível 

Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120) Requerente: IMPETRANTE: RM 

COMERCIO DE CAMINHOES E VEICULOS LTDA - ME Requerido: 

IMPETRADO: DIRETOR DA 5ª CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

impetrante para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Várzea Grande, 20 de junho de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001941-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZUZELY IZIDORA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Dados do Processo: Processo: 1001941-86.2017.8.11.0002; Tipo: Cível 

Espécie: PETIÇÃO (241) Requerente: REQUERENTE: ZUZELY IZIDORA DA 

FONSECA 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 a parte autora para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente protocolado. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 20 de junho de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004607-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BARBOSA DE LIRA (EMBARGANTE)

MARIA APOLONIA ORTIZ DE LIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SADORA XAVIER FONSECA CHAVES OAB - 992.880.441-91 

(PROCURADOR)

 

Autos n. 1004607-26.2018.8.11.0002 – PJE Embargos de Terceiro Vistos. 

Cuida-se de Embargos de Terceiro opostos por LUIZ BARBOSA DE LIRA e 

sua esposa em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica 

de direito público, que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa 
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(1004630.06.2017.811.0002) proposta em face de Walace Santos 

Guimarães e outros, obteve a concessão da medida cautelar de 

indisponibilidade de bens e valores dos demandados, resultando na 

penhora do bem imóvel descrito na matrícula 29.225, que, no entanto, 

segundo os embargantes, não mais pertence aos requeridos apontados 

naquela demanda desde 30.7.1998, data em que se deu a sua aquisição 

pelos embargantes, conforme provam os documentos em anexo. Pede-se, 

pois, seja tornada sem efeito a penhora, liminarmente, ou deferida a 

manutenção de posse. É o relatório. Decido. De acordo com a 

documentação trazida com a petição inicial, resulta suficientemente 

demonstrado para a análise de momento o fato de o imóvel objeto da 

penhora realizada nos autos ter sido adquirido por meio de escritura de 

compra e venda pelos ora embargantes desde 1998, verificando-se, 

ainda, que o imóvel vem sendo utilizado para funcionamento de uma 

autoescola, revelando-se, com isso, o exercício da posse do aludido bem, 

conforme se confere nos comprovantes de consumo de água, de 

pagamento de IPTU e nas declarações emitidas por particulares, tornando 

dispensável a realização de audiência de comprovação sumária da posse. 

Por outro lado, não se constata o indispensável perigo de dano ou de risco 

ao resultado útil do processo, uma vez que a constrição judicial em apreço 

consiste em mera indisponibilidade de bens, ou seja, na impossibilidade de 

alienação do imóvel por qualquer de suas formas, de modo que a urgência 

de providência para a tutela da invocada posse/propriedade dos 

embargantes só se justificaria no caso destes estarem prestes a dispor 

do bem e estivesse sendo impedidos de agirem assim por força da medida 

judicial, situação não ventilada nas razões expendidas na peça primeira. 

Ante o exposto, indefiro a medida liminar almejada. Cumpra-se o disposto 

no art. 334 do CPC, citando-se os demandados para audiência de 

conciliação, que designo para o dia 9 de outubro às 14h45min, 

observando-se as advertências legais para o ato. Intime-se. Várzea 

Grande, 18 de junho de 2018. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito
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Autos n. 1004790-94.2018.811.0002 – PJE Mandado de Segurança 

Impetrante: Espólio de José da Conceição Coelho Impetrada: Secretária de 

Gestão Fazendária Visto. Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido 

de liminar impetrado pelo ESPÓLIO DE JOSÉ DA CONCEIÇÃO COELHO, 

devidamente qualificado nos autos, contra ato praticado pela autoridade 

impetrada em destaque, SECRETÁRIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA, Senhora 

Lucinéa dos Santos, por meio do qual alega, em síntese, que há mais de 

cinco anos o impetrante não consegue finalizar o inventário em razão da 

ausência de documentos essenciais para sua apreciação, especialmente 

no tocante à regularização fiscal do falecido, havendo discrepância entre 

o valor venal do imóvel atribuído pela Fazenda Pública Municipal e o valor 

de mercado. O impetrante alega, no mais, que a tributação efetuada é 

francamente confiscatória, em violação ao princípio constitucional 

consagrado no art. 150, IV, da CF, além da violação à garantia do direito 

de propriedade, nos termos do art. 5º, XXII, XXIII e XXIV, da Carta Magna. 

Diz ter requerido e obtido indeferimento quanto ao fornecimento da 

certidão de quitação de tributos municipais ao argumento de que possui 

débitos em aberto, sustentando, nesse sentido, omissão e morosidade da 

Administração, que não podem ser impostas ao contribuinte. Com base 

nos documentos juntados, pede a concessão de liminar, com fundamento 

no argumento de que a exigibilidade do crédito está suspensa em virtude 

da Reclamação Administrativa de Revisão de Valor, em trâmite desde 

2015. É o relatório. Decido. Estabelece o art. 7º, III, da Lei n. 12.016, de 

7.8.2009, que ao despachar a inicial, o juiz ordenará “(...) que se 

suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, 

fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 

jurídica.”. Mais usualmente conhecidos como fumus boni iuris e periculum 

in mora, respectivamente, indispensável é a constatação desses dois 

requisitos para que se obtenha o deferimento do pedido liminar em 

mandado de segurança. No caso em testilha, salta aos olhos a ausência 

do requisito da urgência para a concessão da liminar, uma vez que, como 

destacado em toda a peça primeira, trata-se aqui de processo de 

inventário que tramita há mais de cinco anos e que, portanto, não 

evidencia a presença do perigo da demora no caso de a eventual 

concessão da segurança buscada ser obtida por ocasião da sentença, 

notadamente em razão do rito naturalmente célere do mandado de 

segurança, vez que não permite a dilação probatória. Além disso, 

mostra-se questionável para o deferimento imediato da segurança, antes 

de instaurado o contraditório, o alegado direito líquido e certo do impetrante 

à obtenção da Certidão Negativa de Débito sem a pronta demonstração de 

inexistência de débitos pendentes. Aliás, o próprio impetrante, de forma 

confusa, afirma que a autoridade impetrada indeferiu o fornecimento da 

certidão de quitação de tributos municipais, ante a existência de débitos 

em aberto, afirmando que esta só poderia ser expedida na forma positiva, 

bem demonstrando ausência de resistência à certidão positiva com efeitos 

de negativa, que parece ser o pedido formulado ao final, notadamente 

quando se volta os olhos para os julgados reproduzidos na petição inicial. 

Sendo assim, indefiro o pedido liminar. Ordeno seja intimado o impetrante a 

emendar a inicial no prazo legal, pena de extinção, de modo a deixar clara 

a pretensão almejada na presente ação, e, uma vez sanada a 

irregularidade, seja notificada a autoridade apontada como coatora para, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações, nos termos do art. 7º, I, e 

exibir a documentação alusiva à apreensão do veículo da primeira 

impetrante, nos moldes do art. 6º, § 1º, ambos da Lei Federal n. 12.016/09. 

Decorrido o prazo acima, ouça-se o Ministério Público, no prazo legal 

assinalado no art. 12 da referida lei. Ao final, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 15 de junho de 2018. JONES GATTASS DIAS 

Juiz de Direito
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Vistos. JANETE MARQUES DA CUNHA, devidamente qualificada nos 

autos, propôs “Ação Declaratória Cumulado com Cobrança” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito público 

devidamente qualificada nos autos, alegando, em síntese, fazer jus ao 

recebimento e gozo de férias tidas como não pagas ou concedidas pelo 

réu. Sustenta, inicialmente, a não ocorrência da prescrição quinquenal, 

vez que não houve usufruto do benefício, e pede a condenação do réu à 

concessão e pagamento das férias e terço constitucional de 2007/2008, 

2008/2009 e 2009/2010, enfatizando que há processo em relação ao terço 

sob n. 66963/2011, com gozo de 1 a 30 de dezembro de 2011. 

Alternativamente, pede a conversão em pecúnia das férias e terço de 

férias referentes aos períodos de 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010. O 

pedido veio acompanhado de diversos documentos. A ação foi 

inicialmente distribuída perante o Juizado Jardim Glória, cuja competência 

foi declinada para este juízo. Em contestação, o réu alega, 

preliminarmente, a prescrição quinquenal, sustentando, no mérito, que a 

autora não pleiteou administrativamente o benefício, devendo a ação ser 

julgada improcedente e, em caso de eventual condenação, pediu a fixação 

dos juros e da correção monetária nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 

9.494/97. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, antes de adentrar o mérito, impõe-se a análise 

quanto à preliminar sustentada pelo réu, consistente na prescrição 

quinquenal, cabendo assinalar que, de acordo com o art. 7º, XXIX, da 

Constituição Federal: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 

além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, 

quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo 

prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o 

limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;” (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) Inobstante a regra 

constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na doutrina e 

na jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ação 
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promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, 

não só as regras previstas no Código Civil, mas também as contidas no 

Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. 

Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas 

da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato 

do que se originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra 

também às autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, 

abaixo reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que 

regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das 

autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos 

mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude 

de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e 

ação contra os mesmos.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto 

Municipal 56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do 

disposto neste Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a 

prescrição quinquenal, contada a partir do vencimento do período 

aquisitivo, tanto para o gozo, como para os efeitos financeiros 

decorrente." No caso dos autos em que se está diante de créditos de 

prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Com efeito, 

examinando-se a pretensão externada na inicial em harmonia com todo o 

entendimento aqui exposto acerca da prescrição quinquenal, conclui-se 

que as verbas pleiteadas pela autora foram atingidas pela prescrição, uma 

vez que dizem respeito aos períodos aquisitivos de 2007/2008, 2008/2009 

e 2009/2010 e a ação foi proposta em 20.10.2017, quando já decorrido os 

cinco anos. Além do que, não consta nos autos qualquer fato que tenha 

interrompido o cômputo do prazo prescricional, tanto que a “Vida 

Funcional” da servidora registra a declaração de prescrição dos referidos 

períodos (pg. 47-PDF). Outrossim, a jurisprudência mato-grossense tem 

compreendido que o prazo prescricional se aplica a todo e qualquer direito 

contra a fazenda pública, segundo se infere dos julgados a seguir: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA – 

INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DO MUNICÍPIO - 

ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ACOLHIMENTO – VERBAS 

RESCISÓRIAS – DEVIDAS – RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL – 1/3 DE FÉRIAS – PAGAMENTO VERIFICADO – 

JUROS E CORREÇÃO – ADEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

MANTIDOS - RECURSO DO MUNICÍPIO – PROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. Intempestivo o recurso, impõe-se o seu não 

conhecimento. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no 

Decreto nº. 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, 

Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza. (...)” (Apelação / 

Remessa Necessária 168330/2015 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 5.3.2018, p. no DJE 

9.3.2018) “REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - 

SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRADO – PRESCRIÇÃO TRIENAL - 

INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1º DO 

DECRETO-LEI Nº. 20.910/32 - VERBAS RESCISÓRIAS - DEVIDAS - 

(FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E LICENÇA-PRÊMIO) - ATUALIZAÇÃO 

DO CRÉDITO - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O 

ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 - APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA - JUROS 

MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS 

APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Não há suspensão da prescrição prevista 

no artigo 4º, parágrafo único do Decreto-Lei nº. 20.910/32, quando não é 

possível identificar se houve requerimento administrativo por parte do 

servidor, tampouco se não há resposta da administração referente ao 

pedido. 2. Nas demandas contra a Fazenda Pública que reconhecem 

relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição se atenta às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.3. (...)” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 

81876/2015 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. 

Antônia Siqueira Gonçalves, j. 28.3.2017, p. no DJE 11.4.2017) Desse 

modo, não havendo nos autos prova de que houve interrupção do prazo 

prescricional e já tendo decorrido mais de 5 (cinco) anos dos períodos 

aquisitivos pleiteados, impõe-se o não acolhimento do pleito. Diante do 

exposto, acolho a preliminar, reconhecendo a prescrição do direito 

pleiteado pela autora, declarando, assim, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo 

Civil. Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais, bem 

como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil, suspendendo, contudo, a condenação, em virtude da 

gratuidade deferida (art. 98, § 3º, do CPC). Transitada em julgado, dê-se 

baixa, anote-se e arquive-se. Havendo interposição de recurso e ouvida a 

parte contrária, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C.
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Vistos. JANETE MARQUES DA CUNHA, devidamente qualificada nos 

autos, propôs “Ação Declaratória Cumulado com Cobrança” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito público 

devidamente qualificada nos autos, alegando, em síntese, fazer jus ao 

recebimento e gozo de férias tidas como não pagas ou concedidas pelo 

réu. Sustenta, inicialmente, a não ocorrência da prescrição quinquenal, 

vez que não houve usufruto do benefício, e pede a condenação do réu à 

concessão e pagamento das férias e terço constitucional de 2007/2008, 

2008/2009 e 2009/2010, enfatizando que há processo em relação ao terço 

sob n. 66963/2011, com gozo de 1 a 30 de dezembro de 2011. 

Alternativamente, pede a conversão em pecúnia das férias e terço de 

férias referentes aos períodos de 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010. O 

pedido veio acompanhado de diversos documentos. A ação foi 

inicialmente distribuída perante o Juizado Jardim Glória, cuja competência 

foi declinada para este juízo. Em contestação, o réu alega, 

preliminarmente, a prescrição quinquenal, sustentando, no mérito, que a 

autora não pleiteou administrativamente o benefício, devendo a ação ser 

julgada improcedente e, em caso de eventual condenação, pediu a fixação 

dos juros e da correção monetária nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 

9.494/97. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, antes de adentrar o mérito, impõe-se a análise 

quanto à preliminar sustentada pelo réu, consistente na prescrição 

quinquenal, cabendo assinalar que, de acordo com o art. 7º, XXIX, da 

Constituição Federal: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 

além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, 

quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo 

prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o 

limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;” (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) Inobstante a regra 

constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na doutrina e 

na jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ação 

promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, 

não só as regras previstas no Código Civil, mas também as contidas no 

Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. 
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Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas 

da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato 

do que se originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra 

também às autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, 

abaixo reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que 

regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das 

autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos 

mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude 

de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e 

ação contra os mesmos.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto 

Municipal 56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do 

disposto neste Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a 

prescrição quinquenal, contada a partir do vencimento do período 

aquisitivo, tanto para o gozo, como para os efeitos financeiros 

decorrente." No caso dos autos em que se está diante de créditos de 

prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Com efeito, 

examinando-se a pretensão externada na inicial em harmonia com todo o 

entendimento aqui exposto acerca da prescrição quinquenal, conclui-se 

que as verbas pleiteadas pela autora foram atingidas pela prescrição, uma 

vez que dizem respeito aos períodos aquisitivos de 2007/2008, 2008/2009 

e 2009/2010 e a ação foi proposta em 20.10.2017, quando já decorrido os 

cinco anos. Além do que, não consta nos autos qualquer fato que tenha 

interrompido o cômputo do prazo prescricional, tanto que a “Vida 

Funcional” da servidora registra a declaração de prescrição dos referidos 

períodos (pg. 47-PDF). Outrossim, a jurisprudência mato-grossense tem 

compreendido que o prazo prescricional se aplica a todo e qualquer direito 

contra a fazenda pública, segundo se infere dos julgados a seguir: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA – 

INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DO MUNICÍPIO - 

ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ACOLHIMENTO – VERBAS 

RESCISÓRIAS – DEVIDAS – RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL – 1/3 DE FÉRIAS – PAGAMENTO VERIFICADO – 

JUROS E CORREÇÃO – ADEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

MANTIDOS - RECURSO DO MUNICÍPIO – PROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. Intempestivo o recurso, impõe-se o seu não 

conhecimento. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no 

Decreto nº. 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, 

Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza. (...)” (Apelação / 

Remessa Necessária 168330/2015 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 5.3.2018, p. no DJE 

9.3.2018) “REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - 

SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRADO – PRESCRIÇÃO TRIENAL - 

INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1º DO 

DECRETO-LEI Nº. 20.910/32 - VERBAS RESCISÓRIAS - DEVIDAS - 

(FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E LICENÇA-PRÊMIO) - ATUALIZAÇÃO 

DO CRÉDITO - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O 

ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 - APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA - JUROS 

MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS 

APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Não há suspensão da prescrição prevista 

no artigo 4º, parágrafo único do Decreto-Lei nº. 20.910/32, quando não é 

possível identificar se houve requerimento administrativo por parte do 

servidor, tampouco se não há resposta da administração referente ao 

pedido. 2. Nas demandas contra a Fazenda Pública que reconhecem 

relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição se atenta às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.3. (...)” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 

81876/2015 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. 

Antônia Siqueira Gonçalves, j. 28.3.2017, p. no DJE 11.4.2017) Desse 

modo, não havendo nos autos prova de que houve interrupção do prazo 

prescricional e já tendo decorrido mais de 5 (cinco) anos dos períodos 

aquisitivos pleiteados, impõe-se o não acolhimento do pleito. Diante do 

exposto, acolho a preliminar, reconhecendo a prescrição do direito 

pleiteado pela autora, declarando, assim, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo 

Civil. Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais, bem 

como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil, suspendendo, contudo, a condenação, em virtude da 

gratuidade deferida (art. 98, § 3º, do CPC). Transitada em julgado, dê-se 

baixa, anote-se e arquive-se. Havendo interposição de recurso e ouvida a 

parte contrária, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002089-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CRISTINA GUEDES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA OAB - MT3565/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. TATIANE CRISTINA GUEDES DOS SANTOS, devidamente 

qualificada nos autos, propôs a presente “Ação Declaratória c/c 

Indenizatória de Danos Materiais, com Pedido de Julgamento Antecipado 

da Lide” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em 

síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de 

Várzea Grande desde 23.4.2012, exercendo o cargo de Técnico de 

Desenvolvimento Educacional, conforme termos do histórico funcional e 

demais documentos juntados aos autos. Esclarece que por ter completado 

o interstício de 3 anos em 23.4.2015, deveria perceber o subsídio de 

acordo com o nível 2, da tabela da respectiva carreira e que, embora 

tenha pleiteado esse direito administrativamente, ainda não obteve 

resposta. Pede, pois, a procedência da ação, a fim de que o réu seja 

condenado a realizar o seu enquadramento, bem como a pagar as 

diferenças e seus reflexos, incluindo os coeficientes específicos da 

promoção, de acordo com o nível e classe devidos, referentes aos últimos 

5 (cinco) anos, e de todas as parcelas a vencer no curso da demanda, 

tudo corrigido pelo INPC e acrescido de juros legais. Pugna, ainda, pela 

condenação do réu ao pagamento dos honorários, além das custas e 

despesas processuais. A inicial veio acompanhada de documentos. Em 

contestação, o réu alega que a Lei Complementar n. 4.093/2015 só entrou 

em vigor a partir de agosto de 2015, de modo que a autora só faz jus à 

importância salarial de R$ 1.498,51 (um mil, quatrocentos e noventa e oito 

reais e cinquenta e um centavos), nos termos da lei n. 4.007/214 vigente à 

época do direito à progressão para o nível 02, classe B e reconhece 

haver diferença salarial a ser paga à servidora. Aduz, ainda, que nos 

meses de agosto a novembro de 2015 a autora esteve afastada por 

motivo de doença, recebendo auxílio-doença, de modo que os valores que 

lhes foram pagos a esse título devem ser descontados. Finaliza 

reconhecendo parcialmente o pedido, apontando, como valor devido a 

título de diferença salarial, o montante de R$ 8.304,27 (oito mil, trezentos e 

quatro reais e vinte e sete centavos). Em impugnação à contestação, a 

parte autora concorda com o valor ofertado pelo réu, enfatizando que 

houve reconhecimento do pedido e pugna por sua elevação para a classe 

B, nível 2, nos termos da Lei n. 4.093/2015. É o relatório. Decido. O 

presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do 

disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Como se observa 

nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser 
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enfrentada reside na aferição do apontado direito da requerente de ser 

elevada para nível II classe B, no cargo de Técnico de Desenvolvimento 

Educacional, nos termos previstos nas Leis Complementares ns. 

3.797/2012, 4.007/2014 e da tabela salarial vigente (Lei n. 4.093/2015). O 

invocado direito está alicerçado, primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional e prescreve, em seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas 

de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: I - ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos; II - aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; III - piso 

salarial profissional; IV - progressão funcional baseada na titulação ou 

habilitação, e na avaliação do desempenho; V - período reservado a 

estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - 

condições adequadas de trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da 

educação fazem jus, realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público, à progressão funcional com base 

nos títulos ou na habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se 

está a cuidar aqui de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei 

Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de 

assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da 

educação dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, 

estabelece a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á 

em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o 

interstício de três (03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – 

A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em 

instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para 

promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de 

desempenho e a de conhecimento será realizada a cada três anos de 

acordo com os critérios definidos em lei própria. § 3º - O interstício para 

promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício 

profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, 

Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 

1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se 

automaticamente. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de 

serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos 

percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. 

Parágrafo único – As classes de promoção dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os 

níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Nível A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do 

Ministério de Educação, aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei 

Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar 

n. 3.797/2012 e dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei 

complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes 

alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As classes de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – 

A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe 

para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos 

ininterruptos. Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) II – 

Técnico em Desenvolvimento Educacional: a) Classe A – formação em 

ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de 

graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de 

mestrado ou doutorado na área de atuação. Desse modo, só há falar em 

promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal, 

resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável, a qualificação 

profissional em instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas 

de conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido nos 

referidos artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Contudo, no caso dos 

autos, deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 

3.797/2012, que cuida da promoção automática, uma vez que a 

Administração Pública manteve-se inerte nas vezes em que fora 

provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no prazo 

assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. 

Como se vê, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala do interstício de 

três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira do magistério 

público municipal e não havendo o processo de avaliação, a promoção 

deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção essa que, 

todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara demonstração do 

requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, verificado na 

documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao mesmo tempo em 

que o legislador ordinário condicionou os requisitos subjetivos – quais 

sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, nelas incluindo, por 

óbvio, o exame da qualificação em instituições credenciadas – aos 

critérios a ser definidos por lei própria, tratou de prever, também, a 

excepcional hipótese de a Administração Pública omitir-se ou manter-se 

inerte, estabelecendo norma clara no sentido de promover 

automaticamente os servidores que cumprirem o requisito temporal no 

serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as comentadas 

avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido expresso de 

promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de progressão 

funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como demonstrado 

que não houve regular processo de avaliação por parte da Administração 

Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa providência, não se 

podendo cobrar dos administrados que produzam prova negativa ou 

impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a ausência de 

avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora contrariada pela 

autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os autos o processo 

de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. Tem-se, assim, no 

caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao princípio 

constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração Pública, 

nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme ensinamentos 

doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública não há 

liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é 

lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é 

permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder 

fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer assim”.” 

(Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros 

Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da legalidade é o da 

completa submissão da Administração às leis. Esta deve tão-somente 

obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos 

os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da 
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República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, 

reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo 

Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no Direito 

brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso de Direito 

Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) Cabe anotar 

que tais lições tornam evidente o entendimento de que, justamente por 

dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a Administração 

Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, da Lei 

Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o que a 

lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm decidindo nesse 

sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e 

houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir, 

mutatis mutandis: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) O egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de decidir matéria idêntica, 

como se vê mais adiante, na ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo.(...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- destaquei). Resta, pois, 

examinar os documentos acostados aos autos com a inicial e as 

informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 

3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), a 

fim de aferir se a autora, de fato, faz jus ao enquadramento almejado, 

cumprindo assinalar que o réu reconheceu esse direito. Outro não poderia 

ser o entendimento, pois, segundo se infere do histórico funcional contido 

nos autos, a servidora ingressou na carreira do magistério público, por 

meio de concurso, em 23.4.2012, completando 3 anos de exercício em 

23.4.2015, totalizando 4 anos de serviço quando da propositura da ação 

(22.9.2017), merecendo, portanto, ser enquadrada no nível II, nos termos 

do Anexo I, da Lei 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar 

n. 3.797/2012, bem como da Lei n. exatamente como pretendido. De igual 

modo, faz ela jus à promoção para a classe B, uma vez que possui 

bacharelado em Direito e conta com o tempo suficiente na classe anterior, 

conforme prevê o art. 19, Lei n. 3.797/2012, devendo ser elevada para a 

classe B. Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na 

presente ação, a fim de ordenar que o requerido proceda ao 

enquadramento, promovendo a servidora Tatiane Cristina Guedes dos 

Santos para o nível II, classe B, sem prejuízo de futuras promoções, com a 

consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os 

coeficientes específicos de promoção a que faz jus no período 

correspondente aos 5 (cinco) anos que antecedem a propositura da ação 

e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 3.797/2012, n. 4.007/2014, n. 

4.093/2015 e outras subsequentes, declarando, por fim, extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Os juros de mora devem incidir no percentual de 6% 

(seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, para, então, 

serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. A correção 

monetária, por sua vez, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 

do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/97 no que se refere a ela, determinando, nesse caso, a incidência 

do IPCA-E, os valores deverão ser atualizados pelo referido índice. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, em 

percentual a ser apurado quando da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, considerando, para tanto, a natureza e a 

importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu 

serviço. Recorro de ofício, por tratar de sentença ilíquida (Súmula 496, do 

STJ). Havendo interposição de recurso e ouvida a parte contrária, à 

instância superior para os devidos fins. Após o trânsito em julgado, dê-se 

vista dos autos para a parte autora para execução da sentença. P. R. I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002089-63.2018.8.11.0002
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TATIANE CRISTINA GUEDES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA OAB - MT3565/B 

(ADVOGADO)
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MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. TATIANE CRISTINA GUEDES DOS SANTOS, devidamente 

qualificada nos autos, propôs a presente “Ação Declaratória c/c 

Indenizatória de Danos Materiais, com Pedido de Julgamento Antecipado 

da Lide” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em 

síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de 

Várzea Grande desde 23.4.2012, exercendo o cargo de Técnico de 

Desenvolvimento Educacional, conforme termos do histórico funcional e 

demais documentos juntados aos autos. Esclarece que por ter completado 

o interstício de 3 anos em 23.4.2015, deveria perceber o subsídio de 

acordo com o nível 2, da tabela da respectiva carreira e que, embora 

tenha pleiteado esse direito administrativamente, ainda não obteve 

resposta. Pede, pois, a procedência da ação, a fim de que o réu seja 

condenado a realizar o seu enquadramento, bem como a pagar as 

diferenças e seus reflexos, incluindo os coeficientes específicos da 

promoção, de acordo com o nível e classe devidos, referentes aos últimos 

5 (cinco) anos, e de todas as parcelas a vencer no curso da demanda, 

tudo corrigido pelo INPC e acrescido de juros legais. Pugna, ainda, pela 

condenação do réu ao pagamento dos honorários, além das custas e 

despesas processuais. A inicial veio acompanhada de documentos. Em 

contestação, o réu alega que a Lei Complementar n. 4.093/2015 só entrou 

em vigor a partir de agosto de 2015, de modo que a autora só faz jus à 

importância salarial de R$ 1.498,51 (um mil, quatrocentos e noventa e oito 

reais e cinquenta e um centavos), nos termos da lei n. 4.007/214 vigente à 

época do direito à progressão para o nível 02, classe B e reconhece 

haver diferença salarial a ser paga à servidora. Aduz, ainda, que nos 

meses de agosto a novembro de 2015 a autora esteve afastada por 

motivo de doença, recebendo auxílio-doença, de modo que os valores que 

lhes foram pagos a esse título devem ser descontados. Finaliza 

reconhecendo parcialmente o pedido, apontando, como valor devido a 

título de diferença salarial, o montante de R$ 8.304,27 (oito mil, trezentos e 

quatro reais e vinte e sete centavos). Em impugnação à contestação, a 

parte autora concorda com o valor ofertado pelo réu, enfatizando que 

houve reconhecimento do pedido e pugna por sua elevação para a classe 

B, nível 2, nos termos da Lei n. 4.093/2015. É o relatório. Decido. O 

presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do 

disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Como se observa 

nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser 

enfrentada reside na aferição do apontado direito da requerente de ser 

elevada para nível II classe B, no cargo de Técnico de Desenvolvimento 

Educacional, nos termos previstos nas Leis Complementares ns. 

3.797/2012, 4.007/2014 e da tabela salarial vigente (Lei n. 4.093/2015). O 

invocado direito está alicerçado, primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional e prescreve, em seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas 

de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: I - ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos; II - aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; III - piso 

salarial profissional; IV - progressão funcional baseada na titulação ou 

habilitação, e na avaliação do desempenho; V - período reservado a 

estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - 

condições adequadas de trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da 

educação fazem jus, realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público, à progressão funcional com base 

nos títulos ou na habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se 

está a cuidar aqui de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei 

Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de 

assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da 

educação dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, 

estabelece a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á 

em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o 

interstício de três (03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – 

A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em 

instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para 

promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de 

desempenho e a de conhecimento será realizada a cada três anos de 

acordo com os critérios definidos em lei própria. § 3º - O interstício para 

promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício 

profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, 

Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 

1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se 

automaticamente. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de 

serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos 

percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. 

Parágrafo único – As classes de promoção dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os 

níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Nível A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do 

Ministério de Educação, aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei 

Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar 

n. 3.797/2012 e dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei 

complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes 

alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As classes de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – 

A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe 

para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos 

ininterruptos. Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) II – 

Técnico em Desenvolvimento Educacional: a) Classe A – formação em 

ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de 

graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de 

mestrado ou doutorado na área de atuação. Desse modo, só há falar em 

promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal, 

resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável, a qualificação 

profissional em instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas 

de conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido nos 

referidos artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Contudo, no caso dos 

autos, deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 

3.797/2012, que cuida da promoção automática, uma vez que a 

Administração Pública manteve-se inerte nas vezes em que fora 
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provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no prazo 

assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. 

Como se vê, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala do interstício de 

três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira do magistério 

público municipal e não havendo o processo de avaliação, a promoção 

deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção essa que, 

todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara demonstração do 

requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, verificado na 

documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao mesmo tempo em 

que o legislador ordinário condicionou os requisitos subjetivos – quais 

sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, nelas incluindo, por 

óbvio, o exame da qualificação em instituições credenciadas – aos 

critérios a ser definidos por lei própria, tratou de prever, também, a 

excepcional hipótese de a Administração Pública omitir-se ou manter-se 

inerte, estabelecendo norma clara no sentido de promover 

automaticamente os servidores que cumprirem o requisito temporal no 

serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as comentadas 

avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido expresso de 

promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de progressão 

funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como demonstrado 

que não houve regular processo de avaliação por parte da Administração 

Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa providência, não se 

podendo cobrar dos administrados que produzam prova negativa ou 

impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a ausência de 

avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora contrariada pela 

autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os autos o processo 

de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. Tem-se, assim, no 

caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao princípio 

constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração Pública, 

nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme ensinamentos 

doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública não há 

liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é 

lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é 

permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder 

fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer assim”.” 

(Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros 

Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da legalidade é o da 

completa submissão da Administração às leis. Esta deve tão-somente 

obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos 

os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da 

República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, 

reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo 

Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no Direito 

brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso de Direito 

Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) Cabe anotar 

que tais lições tornam evidente o entendimento de que, justamente por 

dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a Administração 

Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, da Lei 

Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o que a 

lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm decidindo nesse 

sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e 

houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir, 

mutatis mutandis: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) O egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de decidir matéria idêntica, 

como se vê mais adiante, na ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo.(...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- destaquei). Resta, pois, 

examinar os documentos acostados aos autos com a inicial e as 

informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 

3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), a 

fim de aferir se a autora, de fato, faz jus ao enquadramento almejado, 

cumprindo assinalar que o réu reconheceu esse direito. Outro não poderia 

ser o entendimento, pois, segundo se infere do histórico funcional contido 

nos autos, a servidora ingressou na carreira do magistério público, por 

meio de concurso, em 23.4.2012, completando 3 anos de exercício em 

23.4.2015, totalizando 4 anos de serviço quando da propositura da ação 

(22.9.2017), merecendo, portanto, ser enquadrada no nível II, nos termos 

do Anexo I, da Lei 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar 
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n. 3.797/2012, bem como da Lei n. exatamente como pretendido. De igual 

modo, faz ela jus à promoção para a classe B, uma vez que possui 

bacharelado em Direito e conta com o tempo suficiente na classe anterior, 

conforme prevê o art. 19, Lei n. 3.797/2012, devendo ser elevada para a 

classe B. Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na 

presente ação, a fim de ordenar que o requerido proceda ao 

enquadramento, promovendo a servidora Tatiane Cristina Guedes dos 

Santos para o nível II, classe B, sem prejuízo de futuras promoções, com a 

consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os 

coeficientes específicos de promoção a que faz jus no período 

correspondente aos 5 (cinco) anos que antecedem a propositura da ação 

e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 3.797/2012, n. 4.007/2014, n. 

4.093/2015 e outras subsequentes, declarando, por fim, extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Os juros de mora devem incidir no percentual de 6% 

(seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, para, então, 

serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. A correção 

monetária, por sua vez, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 

do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/97 no que se refere a ela, determinando, nesse caso, a incidência 

do IPCA-E, os valores deverão ser atualizados pelo referido índice. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, em 

percentual a ser apurado quando da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, considerando, para tanto, a natureza e a 

importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu 

serviço. Recorro de ofício, por tratar de sentença ilíquida (Súmula 496, do 

STJ). Havendo interposição de recurso e ouvida a parte contrária, à 

instância superior para os devidos fins. Após o trânsito em julgado, dê-se 

vista dos autos para a parte autora para execução da sentença. P. R. I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006469-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARLENE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INTERESSADO)

 

Vistos. ANA MARLENE DE CARVALHO, qualificada nos autos, propôs 

“Alvará Judicial”, em face do “INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

– INSS”, Autarquia Federal, objetivando o recebimento das parcelas do 

auxílio-doença não recebidas pelo seu companheiro em vida. Relata ser 

viúva do Sr. José Edson Pereira Gomes, bem como beneficiária da pensão 

por sua morte, conforme sentença proferida pelo juízo federal na ação n. 

0014178-91.2016.4.01.3600, na qual foi reconhecida a união estável do 

casal. Argumenta que o de cujus era beneficiário de auxílio-doença e 

deixou créditos a receber, no valor de R$ 2.512,00 (dois mil, quinhentos e 

doze reais). Pede, pois, seja expedido o correspondente alvará para 

levantamento do referido valor. O pedido veio acompanhado de diversos 

documentos. Em contestação, o réu diz que a autora não comprovou a 

alegada união estável com o Sr. José Edson, tampouco juntou documentos 

dos filhos do casal, não sendo possível aferir a idade destes e, por essa 

razão, pede a improcedência do pleito. É o relatório. Decido. O presente 

feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de produção de outras provas, inclusive acerca da união 

estável da autora com o falecido, uma vez que tal fato já foi reconhecido 

judicialmente pelo juízo da Nona Vara do Juizado Federal de Cuiabá, cuja 

sentença transitou em julgado em 6.3.2017, conforme consulta ao 

respectivo site, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. Segundo se infere do relatório acima, a autora 

objetiva, por meio da presente, o recebimento das parcelas de benefício 

previdenciário não percebidas pelo seu falecido companheiro, conforme 

relação de créditos em anexo. Como já mencionado, a união estável do 

casal é inconteste, vez que reconhecida judicialmente, mediante a 

concessão de pensão por morte à autora, restando, desse modo, verificar 

se, de fato, o falecido deixou créditos previdenciários a receber, cabendo 

pontuar que o réu não questionou a questão, atendo-se unicamente a 

alegar que não restou comprovada a união do casal, segundo se infere da 

peça de defesa Id. n. 9743649. A certidão de óbito Id. n. 9563449 atesta 

que o falecimento se deu em 4.10.2014, enquanto que a relação de 

créditos Id. 9563466 registra o não pagamento das parcelas de setembro 

e de outubro de 2014, referentes ao auxílio-doença de que o Sr. José era 

beneficiário, o que faz concluir que realmente por ocasião do óbito, havia 

créditos a receber. Desse modo, pode-se dizer que a autora logrou êxito 

na comprovação dos fatos alegados na inicial, enquanto que o réu não se 

desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo desse direito, impondo-se o acolhimento do pleito. Ademais, 

impende esclarecer que o valor devido à autora deverá ser pago por meio 

de RPV, uma vez que, em se tratando de débitos contra a Fazenda 

Pública, como neste caso, não há falar em pronto pagamento. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, condenado o réu 

ao pagamento dos valores referentes ao benefício de auxílio-doença do 

período de 1.9.2014 a 4.10.2014, declarando, assim, extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os juros de 

mora deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por 

cento) ao ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado 

o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, a partir da citação. A correção monetária, por sua vez, deverá 

ser calculada sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada 

do período, a ela não se aplicando, portanto, a taxa referencial (TR), em 

virtude da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, no RE 870947, 

tema 810, de 20.9.2017 (Ata nº 27, de 20.9.2017. DJE nº 216, divulgado 

em 22.9.2017). Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da 

Lei Estadual n. 7.603/2001, são isentos do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Processo não sujeito reexame necessário, 

nos termos do art. 496, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. Havendo recurso de apelação ou não e 

apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à instância superior 

para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004627-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MAZINI DE ARAUJO (AUTOR)

ALESSANDRA MAZINI (AUTOR)

JOAO MAZINI (AUTOR)

MARIA LEANDRA MAZINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004627-51.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR: MARIA LEANDRA MAZINI, 

ALESSANDRA MAZINI, JOAO MAZINI, VERA LUCIA MAZINI DE ARAUJO 

Requerido: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 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, 20 de junho de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002253-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI PEDRO DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. IRACI PEDRO DE MELO, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com “Ação Declaratória Cumulada com Cobrança” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, pessoa jurídica de direito público 

também qualificado nos autos, objetivando o seu enquadramento na 
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função de auxiliar de consultório dentário classe D, nível 3, nível médio. 

Afirma ser servidora pública concursada desde 15 de janeiro de 2009, 

ocupando o cargo acima descrito, com carga horária 30 horas, vinculada 

à Secretaria de Saúde, ou seja, possuir mais de 8 anos de serviço, o que, 

segundo alega, lhe confere o direito de ser elevada para o nível 3. Diz que 

em 5 de dezembro de 2012 juntou comprovação de que concluiu cursos 

com somatória de mais de 200 horas, requerendo sua promoção, tendo 

pleiteado em agosto de 2015 nova progressão para a classe D, 

comprovando a conclusão de curso superior e de pós-graduação, não 

obtendo resposta até a presente data. Conta que atualmente seu salário é 

de R$ 910,80 (novecentos e dez reais e oitenta centavos) quando, na 

realidade, deveria receber a quantia de R$ 1.275,12 (um mil, duzentos e 

setenta e cinco reais e doze centavos). Por tais motivos, pede a 

procedência do pedido, a fim de que o réu seja condenado a realizar o seu 

enquadramento, nos termos da Lei Complementar n. 3.507/2010, desde a 

data do requerimento administrativo (5.10.2012), com o pagamento das 

diferenças salariais correspondentes, acrescidas de juros e correção. 

Junta diversos documentos. Citado, o réu não contestou o pleito (Id. 

8281595). É o relatório. Decido. O processo comporta o julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que a matéria em questão versa apenas 

sobre direito, permitindo, assim, a decisão definitiva, sem a necessidade 

de maior dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, por não ter o réu contestado o pleito, mesmo 

devidamente citado, declaro-o revel por ausência de contestação. 

Contudo, por se tratar de ente público municipal, não há se falar em 

aplicação do art. 344 do CPC, por versar a causa sobre direitos 

indisponíveis (art. 345, II, CPC). Quanto ao mérito, vê-se do relatório supra, 

que a pretensão da autora é o seu enquadramento no nível 3, classe D, do 

cargo de auxiliar de consultório odontológico – nível médio, pois, segundo 

alega, preencheu os requisitos necessários à promoção almejada. O 

enquadramento pretendido pela autora está previsto na Lei Municipal n. 

3.507/2010, mais especificamente em seus arts. 32 e 34, que estabelecem 

os critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas classes, conforme 

se infere a seguir: “Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor 

de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, 

observando-se: I – os interstícios de 3 anos para a Classe B e de dois 

anos para as classes subsequentes; II – a participação em cursos de 

formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e 

aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior; § 1º. O 

servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos 

títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com 

os originais, à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para 

reconhecimento e instrução do processo de promoção. § 2º. Do 

indeferimento dos títulos caberá pedido de reconsideração para a 

Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias 

úteis, contado da ciência do servidor. Art. 35. São pré-requisitos para 

elevação de classe, observado o disposto no art. 28 desta Lei 

Complementar: (...) II – cargos de Nível Médio ou Técnico Médio com 

enquadramento inicial na Classe A: a) Classe B, requisito da Classe A 

acrescido de 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento nas 

áreas de atuação do grupo ocupacional; b) Classe C, requisito da Classe 

B acrescido do Ensino Superior nas áreas de atuação do grupo 

ocupacional; c) Classe D, requisito da Classe C acrescido de 

pós-graduação ou 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento 

nas áreas de atuação do grupo ocupacional;” destaquei Como se vê, para 

a elevação nas classes da carreira de cargo de nível médio, como é o 

caso da autora, faz-se necessário o cumprimento do interstício de 3 (três 

anos), além da somatória de 200 horas de curso de aperfeiçoamento na 

área de atuação, mais ensino superior na área de atuação e 

pós-graduação ou somatória de 360 horas de curso, não excluindo a 

“avaliação de desempenho” prevista, ainda, no art. 37 da referida lei. 

Segundo se infere dos documentos contidos na inicial, restou devidamente 

demonstrado o cumprimento do requisito tempo para a promoção nas 

classes, já que a autora ingressou no trabalho público em 15.1.2009 (Id. 

2838832) para exercer o cargo de “auxiliar de consultório dentário” e já 

contava com mais de 8 (oito) anos de serviço quando da propositura da 

ação. Quanto à avaliação de desempenho, em que pese não ter restado 

comprovado nos autos que a autora foi submetida às aludidas avaliações, 

o § 3º, do art. 37, da Lei 3.507/2010, estabelece que “se acaso a 

Administração Pública não proporcionar a realização da avaliação de 

desempenho ao servidor, esta será com considerada satisfatória no 

período. Assim, não tendo o réu realizado o processo de avaliação da 

servidora, aplica-se o disposto no referido dispositivo, especialmente por 

não ter ele contestado o pleito, ocasião em que poderia apresentar os 

motivos que ensejaram o não cumprimento da legislação municipal. De 

outra sorte, apesar de ter a autora comprovado mais de 200 horas de 

curso de aperfeiçoamento na área de atuação e a conclusão do curso de 

“Especialização em Gestão em Saúde Coletiva e da Família” (Id. 5839405), 

ela deixou de cumprir o requisito constante do inciso II, alínea B, qual seja, 

habilitação em ensino superior na área de atuação, uma vez que a sua 

formação superior é de “Tecnóloga em Gestão de Recursos Humanos”, 

segundo se infere do diploma Id. n. 5839509, de modo que não faz jus à 

progressão para a classe D, mas sim para a classe B. Por outro lado, no 

tocante à promoção vertical, o art. 35, da lei supramencionada exige, para 

a elevação nos níveis, o preenchimento de dois requisitos apenas: o 

interstício de 3 (três) anos entre os padrões e a obtenção de média 

satisfatória em cada avaliação dentro desse período, requisitos que, como 

visto acima, restaram preenchidos, já que possui mais de 8 anos (nível 3 - 

15.1.2015) de serviço público no mesmo cargo e a sua aprovação em 

avaliação de desempenho foi presumida, nos termos do o § 3º, do art. 37, 

da Lei 3.507/2010. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o 

pedido formulado na “Ação Declaratória Cumulada com Cobrança” 

proposta por Iraci Pedro de Melo em face do Município de Várzea Grande, 

condenado este a realizar o enquadramento da servidora no nível 3, 

classe B, do cargo de auxiliar de consultório dentário – 30h, sem prejuízo 

de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus a 

partir do momento em que deveria ter sido promovida, nos moldes do art. 

32 e seguintes da Lei n. 3.507/2010, com o pagamento das diferenças 

decorrentes vencidas, declarando, por sentença, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os juros de mora 

deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao 

ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

a partir da citação. A correção monetária, por sua vez, deverá ser 

calculada sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada 

do período, a ela não se aplicando, portanto, a taxa referencial (TR), em 

virtude da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, no RE 870947, 

tema 810, de 20.9.2017 (Ata nº 27, de 20.9.2017. DJE nº 216, divulgado 

em 22.9.2017). Considerando que a autora decaiu de parte considerável 

do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se 

lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as 

despesas”. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da 

Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

fixado quando da liquidação do julgado (art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC). 

Suspendo, porém, a cobrança pelo período de 5 anos em relação à parte 

autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, do CPC). 

Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 do STJ). Havendo 

interposição de recurso e apresentadas ou não as contrarrazões dentro 

do prazo legal, à instância superior para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002441-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA PONCE DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. JOSEFINA PONCE DE CAMPOS, devidamente qualificada nos 

autos, ingressou com “Ação Declaratória Cumulada com Cobrança” em 

face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, pessoa jurídica de direito 

público também qualificado nos autos, objetivando o seu enquadramento 

na função de agente de segurança e manutenção – nível elementar classe 

E, carga horária 30h, conforme prevê a Lei n. 3.507/2010. Relata ter 

ingressado no serviço público em 1º de abril de 1998 e pleiteado o seu 

enquadramento administrativo em 2011, juntando certificados de cursos e 
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de ensino médio, obtendo a promoção para a classe B, nível 5, conforme 

Portaria 186/2012, enfatizando que em 27.7.2014 solicitou novamente a 

sua elevação, dessa vez para a classe E, juntando certificado de nível 

superior mais 460 horas de cursos, porém não obteve resposta. Conta 

que atualmente ocupa a classe B, nível 6 e recebe salário de R$ 1.192,62 

(um mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) quando, 

na realidade, deveria perceber mensalmente a quantia de R$ 1.703,75 (um 

mil, setecentos três reais e setenta e cinco centavos), que corresponde à 

classe E. Por tais motivos, pede a procedência do pedido, a fim de que o 

réu seja condenado a realizar o seu enquadramento, nos termos da Lei 

Complementar n. 3.507/2010, desde 27 de julho de 2014, com o pagamento 

das diferenças salariais correspondentes e seus reflexos, acrescidas de 

juros e correção. Junta diversos documentos. Em contestação, o réu 

alega que a autora não preencheu os requisitos necessários ao 

enquadramento almejado, enfatizando não constar nos autos certificado 

de curso profissionalizante, que autorizaria a sua elevação para a Classe 

C, devendo o pleito ser julgado improcedente. Em caso de eventual 

condenação, pede a fixação dos honorários em 1% (um por cento). É o 

relatório. Decido. O processo comporta o julgamento antecipado do mérito, 

uma vez que a matéria em questão versa apenas sobre direito, permitindo, 

assim, a decisão definitiva, sem a necessidade de maior dilação 

probatória, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Segundo 

se infere do relatório supra, a pretensão da autora é o seu enquadramento 

na classe E do cargo de agente de segurança e manutenção – nível 

elementar, pois, segundo alega, preencheu os requisitos necessários à 

promoção almejada. O enquadramento pretendido pelo autor está previsto 

na Lei Municipal n. 3.507/2010, mais especificamente em seus arts. 32, 34 

e 35, que estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos níveis e 

nas classes, conforme se infere a seguir: “Art. 32. Promoção horizontal é 

a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, 

dentro da mesma tabela, observando-se: I – os interstícios de 3 anos para 

a Classe B e de dois anos para as classes subsequentes; II – a 

participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que 

ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe 

imediatamente superior; § 1º. O servidor deverá encaminhar durante o 

interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos 

respectivos cursos, juntamente com os originais, à Comissão Permanente 

de Avaliação Funcional para reconhecimento e instrução do processo de 

promoção. § 2º. Do indeferimento dos títulos caberá pedido de 

reconsideração para a Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no 

prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do servidor. Art. 34. São 

pré-requisitos para elevação de classe, observado o disposto no art. 28 

desta Lei Complementar: (...) III – cargos de Ensino Elementar em extinção, 

com enquadramento inicial na Classe A: a) Classe B, requisito da Classe A 

acrescido de ensino médio; b) Classe C, requisito da Classe B acrescido 

de curso profissionalizante; c) Classe D, requisito da Classe C acrescido 

de 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento; d) Classe E, 

requisito da Classe D acrescido de nível superior.” destaquei Como se vê, 

para a elevação nas classes da carreira de cargo de Ensino Elementar, 

como é o caso da autora, faz-se necessário o cumprimento do interstício 

de 3 (três) anos, seguido de 2 (dois), além de curso profissionalizante, 

somatória de 200 horas de curso de aperfeiçoamento na área de atuação 

e nível superior, não excluindo a “avaliação de desempenho” prevista, 

ainda, no art. 37 da referida lei. Segundo se infere dos documentos 

contidos na inicial, restou devidamente demonstrado o cumprimento do 

requisito tempo para a promoção nas classes, já que a autora ingressou 

no trabalho público em 30.4.2002 para exercer o cargo de “agente de 

segurança e manutenção (zeladora)” e já contava com mais de 15 

(quinze) anos de serviço quando da propositura da ação. Quanto à 

avaliação de desempenho, em que pese não ter restado comprovado nos 

autos que a autora foi submetida às aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, 

da Lei 3.507/2010, estabelece que “se acaso a Administração Pública não 

proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta 

será com considerada satisfatória no período. Assim, não tendo o réu 

realizado o processo de avalição do servidor, aplica-se o disposto no 

referido dispositivo, especialmente por não ter o réu apresentado os 

motivos que ensejaram o não cumprimento da legislação municipal quando 

da apresentação da contestação. De igual modo, a autora logrou êxito na 

comprovação dos demais requisitos, uma vez que juntou aos autos 

certificado de conclusão do curso de “técnico em análises clínicas” (pg. 

31-PDF), além de diversos certificados que atestam a somatória de mais 

de 200 horas de curso de aperfeiçoamento (pgs. 40-60) e de conclusão 

de nível superior (pg. 36-37), fazendo, portanto, jus ao enquadramento na 

classe E. Cumpre salientar, por fim, que, o curso profissionalizante 

descrito no inciso III “a”, do art. 34, da Lei Municipal n. 3.507/2010 se 

assemelha ao curso técnico em análises clínicas comprovado pela autora, 

pois, de acordo com o Pronatec-Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego, a finalidade do curso profissionalizante e do técnico é 

a mesma, sendo que as duas principais diferenças entre ambos são as de 

que os cursos profissionalizantes não exigem aprovação do Ministério da 

Educação (MEC) nem trabalho de conclusão, enquanto que o técnico 

sim[1], reforçando, assim, a conclusão de que todos os requisitos do 

enquadramento restaram preenchidos. Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na “Ação Declaratória Cumulada com 

Cobrança” proposta por Josefina Ponce de Campos em face do Município 

de Várzea Grande, condenando este a realizar o enquadramento da 

servidora na classe E no cargo de agente de segurança e manutenção – 

nível elementar 30h, sem prejuízo de futuras promoções, com a 

consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os 

coeficientes específicos de promoção a que faz jus a partir do momento 

em que deveria ter sido promovida, nos moldes do art. 32 e seguintes da 

Lei n. 3.507/2010, com o pagamento das diferenças decorrentes vencidas 

e seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os juros de mora 

deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao 

ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

a partir da citação. A correção monetária, por sua vez, deverá ser 

calculada sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada 

do período, a ela não se aplicando, portanto, a taxa referencial (TR), em 

virtude da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, no RE 870947, 

tema 810, de 20.9.2017 (Ata nº 27, de 20.9.2017. DJE nº 216, divulgado 

em 22.9.2017). De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual 

n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno-o apenas ao 

pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado 

quando da liquidação do julgado (art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC). Processo 

sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 do STJ). Havendo 

interposição de recurso e apresentadas ou não as contrarrazões dentro 

do prazo legal, à instância superior para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C. [1] 

http://pronatec2017.pro.br/diferenca-entre-cursos-profissionalizantes-e-c

ursos-tecnicos/

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002943-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MESSIAS SANTOS BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. JOÃO MESSIAS SANTOS BARROS, devidamente qualificado nos 

autos, propôs “Ação Ordinária de Obrigação de Fazer” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito público 

devidamente qualificada nos autos, alegando, em síntese, ser servidor 

público concursado desde 22.11.2002, ocupante do cargo de Fiscal 

Sanitário/30h, tendo, porém, sofrido aumento de sua carga horária para 

40h, conforme Lei Complementar n. 3.453/2010, sem ter o salário 

reajustado. Argumenta que o art. 12, da referida lei, prevê a carga horária 

dos fiscais em 40 horas semanais, ainda que o concurso inicial tenha sido 

de 30 horas, como no seu caso, enfatizando que não se importa de 

trabalhar 40 horas, desde que o seu salário acompanhe a tabela 

correspondente, cujo valor é de R$ 5.194,93 (cinco mil, cento e noventa e 

quatro reais e noventa e três centavos), já que vem recebendo apenas R$ 

3.896,20 (três mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte centavos). Diz 

que a própria Procuradoria Municipal se manifestou positivamente a isso e 

pede a procedência do pleito, com a condenação do requerido na 

obrigação de reajustar o seu salário com base nas 40 horas trabalhadas, 

com o consequente pagamento das diferenças desde 9.7.2012, conforme 

processo administrativo n. 117532/2012. O pedido veio acompanhado de 
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diversos documentos. Apesar de citado, o réu não contestou o pleito (Id. 

9860940). É o relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes de adentrar o mérito, cabe assinalar que, parte das 

diferenças salariais pretendidas pelo autor, caso sejam reconhecida, 

foram alcançadas pela prescrição, segundo se infere do art. 7º, XXIX, da 

Constituição Federal, que assim estabelece: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de créditos 

de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 26.4.2017, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas ao servidor apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 26.4.2012 a 26.4.2017. 

Quanto ao mérito, segundo se infere do relatório acima, o autor alega ter 

sofrido aumento em sua carga horária de trabalho de 30 para 40 horas, 

sem, contudo, ter ocorrido reajuste em seu salário. De acordo com a “vida 

funcional” do servidor, inserida no Id. n. 6679566, de fato, ele ingressou 

na administração pública, por meio de concurso, em 22.11.1994, para 

exercer o cargo de fiscal sanitário, com carga horária de 30 horas 

semanais. Também é fato que o Município de Várzea Grande, por meio da 

Lei n. 3.453/2010, que “dispõe sobre a criação do cargo de Fiscal 

Municipal no Poder Executivo de Várzea Grande e dá outras 

providências”, traçou o plano de carreira e remuneração dos profissionais 

dos fiscais, fixando, em seu art. 12, a carga horária de 40 horas 

semanais. O parecer jurídico favorável emitido pela Procuradoria Municipal 

(pgs. 18-21-PDF) no processo n. 117532/2012, que versa sobre pedido de 

majoração proporcional de vencimento do cargo de fiscal sanitário de 30 

para 40 horas comprova as alegações do autor de que cumpre jornada de 

trabalho além da prevista por ocasião do seu ingresso no cargo público, 

restando, pois, verificar se, de fato, ele faz jus ao reajuste salarial 

pretendido. O Poder Público detém a prerrogativa de alterar unilateralmente 

a jornada de trabalho de seus servidores, de acordo com a conveniência 

e oportunidade no exercício desse poder, primando, sobretudo, pelo 

interesse público e bem comum da coletividade. Todavia, esse poder deve 

ser norteado pelos princípios constitucionais pátrios, em especial o de 

irredutibilidade de vencimentos. Nesse norte, se o ente público aumenta a 

jornada de trabalho do servidor, deverá também majorar 

proporcionalmente os seus vencimentos, sob pena de ofensa ao referido 

princípio constitucional. O Supremo Tribunal Federal pacificou o 

entendimento acerca do tema, inclusive em matéria de repercussão geral, 

reafirmando recentemente que o aumento da carga horária sem a 

correspondente majoração de vencimento fere a Constituição Federal, 

segundo se vê do julgado “in verbis”: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – 

SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA 

– AUMENTO DA CARGA HORÁRIA SEM A CORRESPONDENTE 

ALTERAÇÃO NA REMUNERAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – MATÉRIA 

CUJA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO ARE 

660.010/PR – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE 

MENCIONADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA 

CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – 

MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – 

NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, 

§§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE 1074345 AgR - 

Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 16.3.2018, p. DJe-069 DIVULG 

10-04-2018 PUBLIC 11-04-2018) No mesmo sentido o Superior Tribunal de 

Justiça: “Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, 

em recurso submetido ao rito do art. 543-B do CPC, "nas hipóteses em que 

houver aumento de carga horária dos servidores, essa só será válida se 

houver formal elevação proporcional da remuneração; caso contrário, a 

regra será inconstitucional, por violação da norma constitucional da 

irredutibilidade vencimental." (AgRg no REsp 1147431/RS – Sexta Turma, 

Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 26.5.2015, p. DJe 2.6.2015) Desse 

modo, restando demonstrado nos autos que houve aumento na jornada de 

trabalho do servidor, certamente por necessidade do interesse público, 

cumpre verificar se isso, de alguma forma, incorreu em prejuízo salarial ao 

autor, ou seja, se realmente não houve aumento em seus vencimentos. De 

acordo com as fichas financeiras e holerites carreados aos autos, quando 

da promulgação da Lei n. 3.453/2010, que fixou a jornada de trabalho de 

40 horas semanais para os fiscais municipais, publicada em 13.5.2010, o 

autor percebia salário de R$ 1.276,27 (um mil, duzentos e setenta e seis 

reais e vinte e sete centavos), o que perdurou até março de 2013 (pg. 

42-PDF), seguido de aumentos ao longo dos anos. Todavia, verifica-se 

dos holerites contidos nos autos, que a carga horária neles descrita 

permaneceu em 30h, o que faz concluir que os aumentos concedidos ao 

autor não dizem respeito à majoração das horas trabalhadas. Nesse 

raciocínio, pode-se concluir que o autor sofreu prejuízo salarial quando da 

alteração de sua jornada de trabalho de 30 para 40 horas, sem o 

correspondente aumento de seu salário, em flagrante afronta ao princípio 

constitucional de irredutibilidade de vencimento. Por outro lado, o réu 

sequer contestou o pleito, ocasião em que poderia ter apresentado fato 

modificativo ou extintivo do direito do autor ao reajuste salarial pleiteado. 

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente Ação 

Ordinária de Obrigação de Fazer Cumulada com Cobrança proposta em 

face do Município de Várzea Grande, a fim de condenar este a regularizar 

os vencimentos do autor, de acordo com a jornada de trabalho de 40 

horas, com o consequente pagamento das diferenças salariais 

correspondentes desde 26.4.2012, observada a prescrição quinquenal, 

declarando, assim, extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Os juros de mora deverão ser aplicados no percentual 

equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a vigência da Lei n. 

11.960/09, quando será observado o índice oficial de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. A 

correção monetária, por sua vez, deverá ser calculada sobre o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), que é o índice 

que melhor reflete a inflação acumulada do período, a ela não se 

aplicando, portanto, a taxa referencial (TR), em virtude da declaração de 

inconstitucionalidade pelo STF, no RE 870947, tema 810, de 20.9.2017 (Ata 

nº 27, de 20.9.2017. DJE nº 216, divulgado em 22.9.2017). De acordo com 

o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do 

pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, 

não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, 

condeno-o apenas ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado (art. 85, §§ 2º e 
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4º, II, do CPC). Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 do 

STJ). Havendo interposição de recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões dentro do prazo legal, à instância superior para os devidos 

fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002871-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR OAB - MT17020/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos. O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito 

público, qualificado nos autos, propôs “Ação Cominatória de Obrigação de 

Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência e Danos Morais” 

em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA S.A, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificado, objetivando a instalação 

de novo transformador junto à unidade consumidora n. 6/66880-6, de sua 

titularidade, referente à EMEB Tem. Abílio S. Moraes. Relatou que depois 

de realizada reforma na referida escola, com novas instalações elétricas 

para recepção de diversos aparelhos de ar condicionado, fez-se 

necessária a instalação de um posto de transformação (transformador) no 

local, o que, todavia, foi negado pela ré, ao argumento de que a unidade 

consumidora n. 6/66880-6 possuía um débito em aberto no valor de R$ 

1.617,47 (um mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta e sete 

centavos) com vencimento em 28.12.2012. Argumentou, que o referido 

transformador é de suma importância para a escola, uma vez que disso 

depende o ambiente saudável e agradável para o desempenho das 

atividades escolares, especialmente para a utilização de aparelho de ar 

condicionado, tendo em vista a alta temperatura alcançada no Município. 

Alegou que os professores e alunos estão impedidos de usufruir da nova 

estrutura e da refrigeração, não podendo a ré negar a disponibilização do 

serviço simplesmente por conta de um débito pretérito, especialmente 

porque as faturas posteriores estão todas pagas, podendo a cobrança 

ser realizada pelos meios cabíveis. Por tais motivos, pleiteou, em 

antecipação de tutela, fosse a ré compelida a disponibilizar o novo 

transformador, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

bem como que fosse condenada, ao final, ao pagamento de danos morais 

no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A inicial veio acompanhada 

de diversos documentos. A antecipação de tutela foi indeferida na decisão 

primeira. Em contestação, a ré sustentou preliminarmente, a perda do 

objeto, alegando que a instalação já foi realizada, requerendo a extinção 

do feito. No mérito, disse ser impossível produzir prova negativa, não 

cabendo, assim, a inversão do ônus da prova, refutando a pretendida 

indenização por danos morais. Ao final, pugnou pela improcedência do 

pleito. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, por 

não depender a causa de maior dilação probatória. Inicialmente, antes de 

adentrar o mérito, quanto à preliminar de perda do objeto, cumpre assinalar 

que a ré não está com a razão, uma vez que não consta nos autos prova 

de que, de fato, a instalação foi realizada e, ainda assim, a obrigação não 

teria sido cumprida se o pedido não tivesse sido ajuizado, de modo que 

não há falar em extinção do processo. Fica, portanto, afastada a 

preliminar. Quanto ao mérito, segundo se infere do relatório acima, a 

matéria objeto desta ação se refere à instalação de um novo 

transformador na unidade consumidora de titularidade do Município de 

Várzea Grande, localizada na EMEB Ten. Abílio S. Moraes, que, segundo o 

autor, estaria sendo condicionada ao pagamento de fatura pretérita em 

aberto. Nenhuma é a dúvida, como se sabe, de que o fornecimento de 

água e de energia não pode ser interrompido por dívida pretérita, tendo em 

vista a existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos 

vencidos, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, segundo 

se infere dos julgados a seguir transcritos: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PARCELAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DA 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA 

POR OUTROS MEIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NOS 

ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RAZOABILIDADE NA 

FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME VEDADO PELA SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o 

entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o 

fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou 

energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do 

consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de 

débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. 

HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp. 

1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp. 

1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; 

AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 

2.2.2011. (...)” (AgRg no AREsp 180.362/PE – Primeira Turma, Rel. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, j. 2.8.2016, p. DJe 16.8.2016) “PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÁGUA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2105 

INEXISTENTES. ARTS. 29, I E 30, I, DA LEI 11.445/2007. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. TESE DE 

REFATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 7/STJ. (...) Atinente aos 

arts. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95 e 40, V, da Lei 11.445/2007, o STJ 

pacificou entendimento de que corte de fornecimento de água pressupõe 

inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo 

inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, 

devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não 

se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao 

consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ. 

(...)” (REsp 1663459/RJ – Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

j. 2.5.2017, p. DJe 10.5.2017) No caso dos autos, não houve interrupção 

no fornecimento de energia. Todavia, segundo se infere do Ofício n. 

22/2017 (pg. 101-PDF), os professores, alunos e demais frequentadores 

da Escola Municipal Tenente Abílio da Silva Moraes, onde está localizada a 

unidade consumidora em discussão, estão sendo privados do 

fornecimento de energia necessária à utilização de aparelhos de ar 

condicionado, uma vez que, para isso, mostra-se imprescindível a 

instalação de um novo transformador, que a ré nega disponibilizar por 

conta de uma fatura em aberto, vencida há quase cinco anos. Ora, a ré 

poderia utilizar-se de outros meios ordinários de cobrança para ver o 

débito satisfeito, não podendo privar os consumidores dos seus serviços 

como meio compeli-los ao pagamento, ainda mais em se tratando de 

instituição de ensino, na qual diversos alunos e professores dependem do 

fornecimento de energia diuturnamente. No mais, quanto ao pedido de 

indenização por danos morais, pontue-se que os artigos 186 e 927, 

parágrafo único, do Código Civil, estabelecem, respectivamente, o 

seguinte: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por 

ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, riscos para o direito de outrem.” Numa breve descrição acerca 

do dano moral, tem-se que este provém da lesão a bens pessoais não 

econômicos, como a liberdade, a família, a honra, o nome, o estado 

emocional, a integridade física, a imagem, a posição social, ou quaisquer 

outras situações individuais e pessoais da vida, que causem dor, tristeza, 

abalo, constrangimento, desgosto e perturbações nas relações psíquicas. 

Nesse passo, para que se caracterize o dano moral, é necessária a 

ocorrência de uma das situações acima descritas, que ofenda moralmente 

direito próprio da personalidade e não de mera contrariedade do cotidiano. 

No caso em apreço, a ré não instalou de imediato o transformador 

solicitado pela parte autora, todavia, isso, por si só, não redundou em 

danos indenizáveis. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o 

pedido formulado na presente ação de obrigação de fazer, a fim de 

determinar que a ré efetue a instalação do novo transformado, conforme 

ordem de serviço n. 37593161 (pg. 102-PDF, declarando extinto o feito 

com solução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Considerando 

que o autor decaiu de parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o 

disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão 

proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Por 

outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o autor é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda. Sendo assim, condeno apenas a parte ré a pagar 

metade das custas e despesas processuais e ambas as partes ao 
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pagamento dos honorários advocatícios, em 10% sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC). Processo não 

sujeito ao reexame necessário (art. 496, CPC). Havendo interposição de 

recurso e apresentadas ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. Transitada em julgado, dê-se 

baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003766-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA PONCE DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a 

contestação tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 20 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004254-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENTINO PINTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos. JUVENTINO PINTO DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, 

propôs “Ação Ordinária de Cobrança” em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, pessoa jurídica de direito público devidamente qualificada nos 

autos, alegando, em síntese, ter ingressado nas fileiras da Polícia Militar 

Estadual em 14.10.1985 e se aposentado em 26.9.2012, sem, contudo, ter 

gozado de 4 (quatro) períodos de férias e 2 (dois) de licença-prêmio. Diz 

que os períodos de férias não gozadas são de 1995/1996, 1996/1997, 

1998/1999, 2002/2003 e 11/12 de 2001/2012, enquanto que a 

licença-prêmio diz respeito aos períodos de 1985/1990 e 1995/2000, 

conforme certidão n. 126/DGP/CMMCE/GM/17. Por essa razão, pugna pela 

procedência do pleito, com a condenação do ente público estadual ao 

pagamento das verbas referentes aos períodos de férias e licença não 

gozadas, bem como dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação. O pedido veio acompanhado de 

diversos documentos. Em contestação, o réu pede, inicialmente, a 

revogação da justiça gratuita, ao argumento de que o autor possui plena 

capacidade econômica de arcar com as custas do processo, alegando, no 

mérito, não haver possibilidade de conversão da licença em pecúnia, 

conforme art. 2º, da Lei Complementar Estadual n. 59/1999. Afirma, ainda, 

que o momento de crise econômica do país e do Estado, impõe a prévia 

existência de disponibilidade financeira quando do requerimento da 

conversão, de modo que o pleito deve ser julgado improcedente. Em 

impugnação à contestação, o autor reitera os termos da inicial. É o 

relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Conforme noticiam os autos, o autor foi servidor público 

estadual, atualmente aposentado e, nessa condição, objetiva receber as 

verbas de licença-prêmio e de férias não gozadas, tidas como não pagas 

pelo réu. Segundo se infere da informação n. 742/2017/SGFP/SEGES, 

juntada aos autos pela parte ré, esta reconhece o direito do autor ao 

recebimento das verbas referentes às férias e às licenças-prêmio não 

gozadas, informando, inclusive, que o processo administrativo se 

encontra na Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar para 

pagamento desde 21.7.2017 (Id. 9395487). Outro não poderia ser o 

entendimento, uma vez que o art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal 

prevê como direitos dos trabalhadores o “gozo de férias anuais 

remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal”. 

Assim, não tendo o autor usufruído desse direito enquanto na ativa, por 

óbvio, faz jus ao pagamento em pecúnia das férias não gozadas. Quanto 

à licença-prêmio, destaque-se que já está pacificado na jurisprudência de 

Mato Grosso o entendimento de que é cabível a conversão em pecúnia da 

licença-prêmio não usufruída pelo servidor inativo, quando demonstrado o 

efetivo exercício do serviço público e o prazo de cinco anos ininterruptos 

trabalhados, conforme se infere dos seguintes julgados: “DIREITO 

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E 

ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA – DELEGADOS DA 

POLÍCIA CIVIL – LICENÇA-PRÊMIO - NÃO USUFRUIDA NA ATIVIDADE – 

APOSENTADORIA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – VEDAÇÃO AOS ATIVOS 

– DIREITO RECONHECIDO NO CASO DE APOSENTADORIA – FÉRIAS E 

ADICIONAL DE UM TERÇO – VEDAÇÃO À ACUMULAÇÃO, EXCETO EM 

CASOS DE ABSOLUTA NECESSIDADE – CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL 

NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE 

RECONHECIMENTO DO DIREITO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS 

MORATÓRIOS – JURISPRUDÊNCIA DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Na condição de aposentado e 

considerando a vedação legal à conversão da licença-prêmio em pecúnia, 

não se encontra o servidor em condições de usufruir direito que já 

compõe seu patrimônio jurídico quando na ativa. Sendo assim, a única 

maneira de conferir efetividade ao benefício é permitindo a sua conversão 

em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Estado. 

(...)” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 40341/2016 – Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 

259.5.2017, p. DJE 12.6.2017) “REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – LINCENÇA-PRÊMIO 

NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE - CONVERSÃO EM PECÚNIA - 

POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO. - TERMO A QUO. - DATA DA 

APOSENTADORIA - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE 

POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E - 

REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - VERBA HONORÁRIA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal 

de Justiça, o termo inicial da prescrição do direito de buscar indenização 

relativa à licença-prêmio não gozada tem início no ato da aposentadoria. 2. 

É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída em 

atividade, na ocasião da aposentadoria do servidor, sob pena de 

enriquecimento sem causa da Administração Pública.” (TJMT - Apelação / 

Remessa Necessária 121052/2017 – Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, j. 12.12.2017, p. DJE 19.12.2017) Vê-se, portanto, que o pedido 

do autor está em consonância com a jurisprudência mato-grossense, 

mesmo porque os documentos carreados com a inicial demonstram o 

efetivo exercício de serviço público e o prazo ininterrupto de 5 (cinco) 

anos, que não foi questionado pelo réu. Destaque-se, por fim, que, por ser 

o autor servidor municipal inativo, obviamente não poderia usufruir do 

benefício, fazendo, portanto, jus à indenização pecuniária pelos períodos 

de licença-prêmio não gozados. Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado na presente ação, a fim de condenar o réu ao 

pagamento das férias não gozadas pelo servidor nos períodos 1995/1996, 

1996/1997, 1998/1999, 2002/2003 e 11/12 de 2001/2012 e da 

licença-prêmio dos períodos de 1985/1990 e 1995/2000, em valor a ser 

apurado quando da liquidação da sentença, declarando, por fim, extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Os juros de mora devem incidir no percentual de 6% 

(seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, para, então, 

serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. A correção 

monetária, por sua vez, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 

do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/97 no que se refere a ela, determinando, nesse caso, a incidência 

do IPCA-E, desde a data fixada na sentença, os valores deverão ser 

atualizados pelo referido índice. De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, 

da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda. Sendo assim, condeno-o apenas ao 

pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado em 

liquidação e sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC. 

Recorro de ofício, por tratar de sentença ilíquida (Súmula 496, do STJ). 

Havendo interposição de recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões dentro do prazo legal, à instância superior para os devidos 
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fins. Após o trânsito em julgado, dê-se vista dos autos para a parte autora 

para execução da sentença. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003160-71.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEINER LEAL ROSA OAB - MT0007715A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos, MARIA DO CARMO OLIVEIRA, qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Concessão de Pensão por Morte” em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, pleiteando a concessão de 

pensão em decorrência da morte do filho Sr. Sandro Oliveira de Pinho, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça primeira, 

demonstrando que requereu junto ao INSS a implantação do benefício, 

porém lhe foi negado, sob o argumento de que “não foi reconhecido o 

direito ao benefício, por falta de comprovação da qualidade de 

dependente”. O pedido veio instruído com diversos documentos. Citado, o 

réu contestou o pleito alegando não terem sido preenchidos os requisitos 

necessários à concessão do benefício, especialmente a alegada 

dependência econômica, já que a autora recebe beneficio de pensão por 

morte desde 2012, suscitando, ainda a prescrição quinquenal, rechaçada 

em despacho saneador (Id. 9371215) e pedindo, em caso de eventual 

condenação, a fixação da correção monetária e dos juros de acordo com 

o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, isenção das custas, bem como honorários 

conforme Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Alega, por fim, que 

este juízo deve se manifestar especificamente sobre as matérias 

constitucionais dispostas na peça de defesa, a fim de viabilizar eventual 

recurso extremo. Colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas e 

da autora, encerrou-se a instrução, tendo a parte autora reiterado os 

termos da inicial. O réu não compareceu ao ato. É a síntese do necessário. 

Decido. De acordo com a norma inserta no art. 74 e seus incisos da Lei n. 

8.213/91 (Previdência Social), a pensão por morte será devida ao conjunto 

dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar 

da data do óbito, quando requerida até 90 (noventa) dias depois deste; do 

requerimento, quando requerida após o prazo de 90 dias; e, por último, da 

decisão judicial, no caso de morte presumida. Tal benefício está 

subordinado à demonstração da condição de dependente do segurado 

que, segundo o disposto no art. 16, da referida Lei, são: I) cônjuge, 

companheira, companheiro e o filho não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II) os pais e III) o 

irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido. No caso em apreço, os documentos carreados aos 

autos demonstram que a Sra. Maria do Carmo Oliveira é mãe do falecido, 

segundo se infere da certidão de nascimento acostada aos autos (pág. 

40), presumindo-se disso a sua dependência econômica. Os depoimentos 

das testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonos no sentido de afirmar 

que a autora vivia sob os cuidados do filho Sandro que trabalhava e 

contribuía significativamente com as despesas da casa, já que o valor da 

renda da mãe se resumia na pensão de 1 (um) salário mínimo deixada pelo 

esposo. Também foi constatado por meio do depoimento da Sra. Joraci, 

que a autora reside com a filha, mas que não recebe ajuda financeira da 

mesma. No mesmo sentido, a Sra. Irani disse que, de fato, a Sra. Maria do 

Carmo dependia do filho, que pagava contas como de água, luz, etc., 

asseverando, ainda, que atualmente ela possui despesas com remédios e 

médicos, pois é doente. Como se vê, dúvida não resta acerca da 

dependência da autora em relação ao filho, sobretudo por possui 

atualmente 57 anos e com problemas de saúde. Quanto à qualidade de 

segurado do falecido, de acordo com a cópia de sua carteira profissional 

trazida aos autos a pág. 32, observa-se que à época de seu falecimento 

era ele funcionário da empresa “Saldanha Ar Condicionado LTDA ME”, 

onde exercia a função de servente de técnico em refrigeração falecendo 

em 9.6.2015, em virtude de um acidente de trânsito, conforme certidão de 

óbito (pág. 22). No mesmo sentido está o relatório do CNIS, carreado com 

a contestação (págs. 85-87), de onde se verifica o vínculo empregatício 

do Sr. Sandro Oliveira de Pinho, que foi corroborado pelos depoimentos 

testemunhais, sanando, assim, qualquer dúvida acerca de sua condição 

de segurado obrigatório da Previdência Social. Portanto, nenhum óbice 

existe ao deferimento do pedido aposto na inicial, conforme entendimento 

jurisprudencial: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. PENSÃO POR 

MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO INCONTROVERSA. DEPENDÊNCIA 

ECONÔMICCA DA GENITORA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEVIDO. (...) 2 A 

pensão por morte é benefício devido ao conjunto dos dependentes do 

segurado que falecer e, para a sua concessão, é indispensável que se 

prove, no momento do óbito, a qualidade de segurado do instituidor e a 

condição de dependente econômico (a) do (a) requerente. 3. Qualidade de 

segurado obrigatório incontroversa, pois na ocasião do falecimento, o 

instituidor estava com vínculo de emprego ativo (fls. 12.16 e 81). 4. O STJ 

consolidou o entendimento de que não se exige início de prova material 

para a comprovação da dependência econômica de mãe para com o filho, 

para fins de obtenção do benefício de pensão por morte, podendo tal 

requisito ser comprovado por qualquer meio de prova (AgRg no AREsp 

617.725/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 19/05/2015, DJe 26/05/2015). 5. Dependência econômica 

demonstrada. A prova testemunhal assevera que a autora, mãe solteira e 

sem vínculo empregatício, tinha as despesas de aluguel, água, luz e 

mantimentos supridas pelo instituidor (fls. 59/60). (...)” (TRF1 – 1º Câmara 

Regional Previdenciária da Bahia – AC/0031588-20.2014.4.01.9199, Rel. 

Juiz Federal Cristiano Miranda de Santana, j. 24.3.2017, p. e-DJF1 

16.8.2017 - destaquei). Tendo, portanto, a autora, comprovado o 

preenchimento dos requisitos indispensáveis à concessão do benefício, 

sobretudo a sua dependência do falecido filho, fazendo, portanto, jus ao 

benefício. No que se refere à alegação do requerido, que a autora desde 

2012 é beneficiária de pensão por morte do seu falecido cônjuge, 

conforme CNIS (pág. 83) cumpre salientar que, este será automaticamente 

cessado assim que o benefício concedido for implantado, tendo em vista 

que é vedada a cumulação dos benefícios, conforme prevê o art. 124, VI, 

da Lei n. 8.213/1991. Quanto ao prequestionamento, com a manifestação 

específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a eventual 

interposição de recurso especial, pleiteado pela parte requerida, cabe 

assinalar que tal exigência para a interposição de recurso especial ou 

extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não 

precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos 

legais ou constitucionais apresentados. Por fim, considerando o teor das 

provas produzidas, que torna evidente a presença dos requisitos 

previstos no art. 300, do CPC, e levando-se em conta a condição da 

autora de pessoa humilde e hipossuficiente, assim como a natural demora 

na implantação do benefício, só possível, em regra, com o trânsito em 

julgado da decisão concessiva do benefício, tenho como pertinente o 

pedido de antecipação da tutela de urgência formulado nos autos, ante a 

constatação do perigo de dano. Diante do exposto, com suporte no art. 74, 

II, da Lei n. 8.213/91, julgo procedente o pedido formulado nesta ação, 

condenando o requerido a conceder à requerente, o benefício de pensão 

por morte, equivalente a 1 (um) salário mínimo, a partir da data do 

requerimento administrativo (15.4.2016), bem como o abono anual previsto 

no art. 40 da referida lei. As prestações em atraso devem ser pagas de 

uma só vez e, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, 

que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no 

que se refere à correção monetária, determinando a incidência do IPCA-E, 

os valores deverão ser atualizados pelo referido índice, incidindo tal 

correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso 

(Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região). Os juros moratórios 

que devem ser fixados, a partir da citação, 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. Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos 

termos do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata intimação da parte 

requerida para o seu cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem 

prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem 

judicial. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, exceto quanto aos valores 

despendidos pela parte vencedora da demanda (art. 3º, I, da Lei n. 

7.603/2001). Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, 

correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da 

sentença, com suporte na Súmula 111 do STJ e no art. 85, §§ 2º e 4º, II do 

CPC. Recorro de ofício (Súmula 490 do STJ). Em obediência aos termos do 

Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da 

parte Beneficiária: Maria do Carmo Oliveira, portadora do CPF n. 

362.294.071-91; 2. Filiação: Valdivino Francisco de Oliveira e Mercedes 

Souza Oliveira; 3. Benefício Concedido: Pensão por Morte; 4. Data inicial 

do Benefício: 15.4.2016. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias 
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da intimação da tutela antecipatória. Transitada em julgado a decisão, à 

parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que de direito. Havendo 

interposição de recurso e apresentadas ou não as contrarrazões no 

prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004734-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ALMEIDA CUIABANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos. Com fulcro no art. 290, do CPC, determino seja intimada a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas e 

despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 237501 Nr: 17278-16.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS ANTUNES DE SOUZA, ELIANE DE SOUZA 

FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - POR MEIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DO PRADO - 

OAB:4910, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9.012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - 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 Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 265020 Nr: 3985-08.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CÉSAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BATISTA FILHO - 

OAB:19793/PR

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, em 15 (quinze) dias, cumprir 

voluntariamente a condenação (art. 523), sob pena de se acrescer a multa 

de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 3º, do CPC, bem como da 

penhora de bens. Decorrido o prazo, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 344947 Nr: 11850-77.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE B. DANTAS BORGES - 

OAB:13.274, TAINA MIRANDA DE ALCANTARA - OAB:15783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando novamente a parte exequente a informar seus 

dados bancários no prazo de cinco dias, para que seja possível expedir o 

respectivo alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 280607 Nr: 24528-32.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BENEDITO SANTANA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CORBELINO LACCAL 

DA SILVA - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente a impugnação proposta pelo Instituto 

Nacional de Seguridade Nacional - INSS, para o fim de declarar como 

devido por ste a quantia de R$ 442.317,78 (quatrocentos e quarenta e 

dois mil, trezentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), já 

incluídos os honorários de sucumbência e, por conseguinte, homologar, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a planilha de cálculo 

apresentada a fls. 146-148.Condeno o exequente ao pagamento de 

honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do proveito econômico acima observado, nos termos do art. 85, § 3º, 

do CPC, suspendendo, todavia, a condenação, em virtude da gratuidade 

deferida (art. 98, § 3º, CPC).Tão logo decorrido o prazo para eventual 

recurso, expeça-se a Requisição de Precatório ou de Pequeno Valor, 

observando-se as formalidades legais, nos moldes pactuados na peça de 

fls. 151-152.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 449002 Nr: 11397-14.2016.811.0002

 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: CIRLEY VIEIRA DE SOUZA TAQUES, DORACY MARIA 

DE FIGUEIREDO CUNHA, ELGA CRISTINE AMARANTE FERREIRA DOS 

SANTOS, DIONE MARIA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na Ação 

de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Valores Retroativos ajuizada por 

Cirley Vieira de Souza Taques, Doracy Maria de Figueiredo Cunha e Elga 

Cristine Amarante Ferreira dos Santos em face do Município de Várzea 

Grande, declarando, assim, extinto o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno as requerentes 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida de maior 

complexidade, o bom trabalho desenvolvido pelos procuradores e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 2º, e § 

4º, III, do Código de Processo Civil.Contudo, com suporte no § 3º, do art. 

98 do CPC, suspendo a condenação, em virtude da gratuidade deferida. 

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415611 Nr: 19640-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA RICA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

VALTERSON TONIAZZO, MAX ARIEL TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TERRA RICA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA, CNPJ: 04511735000130, Inscrição Estadual: 13.203289-9 e 

atualmente em local incerto e não sabido VALTERSON TONIAZZO, Cpf: 

89146255168, Rg: 06676693, Filiação: Sueli Moraes Toniazzo e Sueli 
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Moraes Toniazzo, data de nascimento: 13/03/1980, natural de Cuiabá-, 

casado(a), empresário. 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: 23/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de TERRA 

RICA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, VALTERSON TONIAZZOE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA N° 

20154068, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

4068/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$168.685,10

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315383 Nr: 11703-85.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOSAICO QUIMICA - COM TRANSP. PREST 

SERVIÇOS LTDA, EDELSON BARBOSA DA SILVA, LUIZ FARIA 

GUIMARÃES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MOSAICO QUIMICA - COM TRANSP. 

PREST SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 07177698000164, atualmente em local 

incerto e não sabido EDELSON BARBOSA DA SILVA, Cpf: 05240498407, 

Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualifcações, brasileiro(a), convivente 

e atualmente em local incerto e não sabido LUIZ FARIA GUIMARÃES 

SOBRINHO, Cpf: 19519001891, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem 

Qualificações, brasileiro(a), convivente. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/05/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT. em 

face de MOSAICO QUIMICA - COM TRANSP. PREST SERVIÇOS LTDA, 

EDELSON BARBOSA DA SILVAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA N° 20112504, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2504/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/10/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$27.792,60

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415693 Nr: 19703-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZIL WOOD COM DE MAQ E EQUIP 

AGRICOLAS LTDA - ME, JUSSARA COELHO DE MATOS, DANIELE 

CRISTINA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRAZIL WOOD COM DE MAQ E EQUIP 

AGRICOLAS LTDA - ME, CNPJ: 05360620000155, atualmente em local 

incerto e não sabido JUSSARA COELHO DE MATOS, Cpf: 83365141987, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido DANIELE CRISTINA 

DE MATOS, Cpf: 01954134150, 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: 23/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de BRAZIL 

WOOD COM DE MAQ E EQUIP AGRICOLAS LTDA - ME, JUSSARA COELHO 

DE MATOSE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de CDA N° 20143803, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 13803/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/11/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$94.691,71

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398514 Nr: 10555-68.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRRIGASYSTEM IRRIGAÇÃO MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS E PAISAGISMO LTDA, CLAUDIO JOSÉ BARBOSA DE 

TOLEDO, JONAS DA SILVA PEREIRA, LUCIANO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IRRIGASYSTEM IRRIGAÇÃO MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS E PAISAGISMO LTDA, CNPJ: 05400088000152, Inscrição 

Estadual: 22583, atualmente em local incerto e não sabido CLAUDIO JOSÉ 

BARBOSA DE TOLEDO, Cpf: 56686641120, brasileiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido LUCIANO MOTTA, Cpf: 53298926191, Rg: 

1565334, 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: 22/05/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

IRRIGASYSTEM IRRIGAÇÃO MÁQUINAS AGRÍCOLAS E PAISAGISMO 

LTDA, CLAUDIO JOSÉ BARBOSA DE TOLEDOE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA N° 20152881, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2881/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/12/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$80.859,13

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308309 Nr: 4268-60.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIFRAN REPRESENTAÇÕES LTDA, JOSE 

ADOLFO NEVES, FRANCISCO NEVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIFRAN REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 

03991860000122, atualmente em local incerto e não sabido JOSE ADOLFO 

NEVES, Cpf: 43420524668, Rg: M.4138038, Filiação: Francisco Neves 

Neto e Luzia Alves Neto, data de nascimento: 31/03/1965, brasileiro(a), 

natural de Sacramento-MG, casado(a), comerciante, Telefone 92359200 e 

atualmente em local incerto e não sabido FRANCISCO NEVES NETO, Cpf: 

18192661687, Rg: M-4.111.765, Filiação: Maria Justina das Neves e 

Candido Neves de Oliveira, data de nascimento: 21/07/1940, brasileiro(a), 

natural de Sacramento-MG, casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, 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: 26/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ELIFRAN REPRESENTAÇÕES 

LTDA, JOSE ADOLFO NEVESE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA N° 20128343, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20128343/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/08/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$21.933,38

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413310 Nr: 18521-82.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA SERRA COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, DARCI WYCHOSKI, JOANA DARK DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NOVA SERRA COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 00438816000100, Inscrição Estadual: 

131602144, atualmente em local incerto e não sabido DARCI WYCHOSKI, 

Cpf: 58930515991, Rg: 41910810, Filiação: Ladislao Wychoski e Rosa 

Wycoski, data de nascimento: 09/08/1968, brasileiro(a), natural de 

Casvavel-PR, casado(a), empresário, Telefone (65) 9971-2420 e 

atualmente em local incerto e não sabido JOANA DARK DA SILVA, Cpf: 

88042944187, Rg: 11613270, Filiação: S/qualificação, brasileiro(a), 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, 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: 09/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de NOVA 

SERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, DARCI WYCHOSKIE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA N° 

20159881, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20159881/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$113.339,30

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244811 Nr: 20517-91.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R C G DE ALMEIDA SANTOS, RITA DE CASSIA 

GONÇALVES DE ALMEIDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R C G DE ALMEIDA SANTOS, CNPJ: 

03859651000120, Inscrição Estadual: 131948806 e atualmente em local 

incerto e não sabido RITA DE CASSIA GONÇALVES DE ALMEIDA 

SANTOS, Cpf: 80603025153, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem 

Qualificação, 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: 07/04/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de R C G DE ALMEIDA SANTOS e 

RITA DE CASSIA GONÇALVES DE ALMEIDA SANTOS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA N° 20101454, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1454/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/01/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$4.848,18

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253178 Nr: 20810-61.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, RENE 

ADÃO ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, 

CNPJ: 02315626000112, Inscrição Estadual: 13.179.355-1 e atualmente em 

local incerto e não sabido RENE ADÃO ALVES PINTO, Cpf: 22959912187, 

Rg: 199.012, casado(a), administrador de empresa. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de TRANSPORTES ARARA AZUL 

LTDA e RENE ADÃO ALVES PINTO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA N° 20106667, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6667/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/09/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$594,31

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244448 Nr: 20473-72.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENE FERREIRA MARTINS, LUCILENE 

FERREIRA MARTINS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 
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PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCILENE FERREIRA MARTINS, CNPJ: 

02394812000194, Inscrição Estadual: 13191092-2 e atualmente em local 

incerto e não sabido LUCILENE FERREIRA MARTINS SILVA, Cpf: 

62740296134, Rg: 0987180-2. 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: 05/04/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de LUCILENE FERREIRA MARTINS 

e LUCILENE FERREIRA MARTINS SILVA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA N° 20103196, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3196/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/03/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$9.621,60

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349681 Nr: 15585-21.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL EXPRESSO DISTRIBUIÇÃO DE 

ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA EPP, RUTH MARIA DE MORAES, 

SEBASTIÃO NUNES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIAL EXPRESSO DISTRIBUIÇÃO 

DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA EPP, CNPJ: 08211893000126, 

atualmente em local incerto e não sabido RUTH MARIA DE MORAES, Cpf: 

00530920158, Filiação: Cecilia Maria de Moraes, brasileiro(a), solteiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido SEBASTIÃO NUNES NETO, Cpf: 

34616098115, Rg: 340317, Filiação: S/qualificação, brasileiro(a), 

solteiro(a), empresário. 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: 29/07/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

COMERCIAL EXPRESSO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES 

LTDA EPP, RUTH MARIA DE MORAESE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA N° 20142945, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2945/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/04/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$728.410,20

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415480 Nr: 19591-37.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORIA COMERCIO TRANSPORTE E 

IMPORTAÇÃO LTDA-ME, JAIME AMARO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VITORIA COMERCIO TRANSPORTE E 

IMPORTAÇÃO LTDA-ME, CNPJ: 05790701000195 e atualmente em local 

incerto e não sabido JAIME AMARO NUNES, Cpf: 61866466968, Rg: 

887.5197, Filiação: Orlando Jose Nunes e Edith Nunes, data de 

nascimento: 20/10/1966, brasileiro(a), natural de Planalto-PR, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de VITORIA 

COMERCIO TRANSPORTE E IMPORTAÇÃO LTDA-ME e JAIME AMARO 

NUNES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA N° 

20156029, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20156029/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/09/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$22.818,21

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376732 Nr: 24347-26.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENIZE DE CARVALHO SILVA, EDENIZE DE 

CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDENIZE DE CARVALHO SILVA, CNPJ: 

03605399000203 e atualmente em local incerto e não sabido EDENIZE DE 

CARVALHO SILVA, Cpf: 17801230191, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem 

Qualificações, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de EDENIZE 

DE CARVALHO SILVA e EDENIZE DE CARVALHO SILVA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA N° 20142370, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2370/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/10/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$33.341,61

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324396 Nr: 20790-65.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIANE DA SILVA, Filiação: Eloiza da 

Silva e Jose Carlos da Silva, data de nascimento: 09/03/1994, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), Telefone (65) 3692-2691. 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: Aduz o Ministério Público que no dia 21/09/2013, nesta 

Cidade, a denunciada acometida de nítida intenção homicida, por motivo 

fútil, desferiu golpes de faca em face de Leandro de Almeida, somente 

não consumando o crime por circunstâncias alheia a sua vontade. Restou 

no apurado do caderno informativo, que a denunciada adentrou, na casa 

do denunciado e desferiu três golpes de faca perfurando as costas da 

vitima por três vezes, só não veio a falecer devido ao rápido atendimento 

medico que recebeu. Ante ao exposto a denunciada ELAINE DA SILVA 

incurso nas penas 121, §2° II (motivo Fútil) e combinado com 14 II ( 

tentado) ambos do CP.

Despacho: Vistos. Conforme requerimento ministerial de p. 129 intime-se a 

ré via edital.Int.

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, LUIS HENRIQUE 

ESTIGARRIVO, digitei.

Várzea Grande, 18 de junho de 2018

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 512422 Nr: 20327-84.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONARDO EDUARDO FIGUEIREDO 

FERREIRA, Cpf: 00294337113, Rg: 13894455, Filiação: Doraci Pereira de 

Figueiredo e Manoel Eduardo Ferreira, data de nascimento: 06/08/1984, 

brasileiro(a), natural de Paranaiba-MS, casado(a), segurança do trabalho, 

Telefone 65 99977-2474. 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: Aduz o Ministério Público que no dia 03 de Agosto de 

2017, por volta das 00:20 min, na Avenida 31 de Março, Bairro Santa 

Luzia, próximo a Mercearia e Açougue “São José”, nesta cidade, que o 

acusado, teria atropelado a vitima por motivo fútil. Afirmou que o crime em 

tela seria que a vitima teria feito gestos obsceno com o dedo, iniciando 

uma discussão entre acusado e vitima, momento em que o acusado 

tomado de raivo, atropelou a vitima que estava parado em sua moto no 

meio-fio, ainda com a vitima e sua moto em baixo do seu carro faz várias 

manobras em cima da vitima com nítido animus necandi, deixando a vitima 

gravemente ferida, que viera a falecer 12 dias após o incidente. Assim 

agindo, o denunciado incorreu na figura típica descrita no art. 121, § 2°, II e 

III do Código Penal c/c as disposições da Lei n° 8.072/90.

Despacho: Vistos.Conforme requerimento ministerial de p. 92 cite-se o 

acusado Leonardo, via edital, com fundamento no art. 361 do CPP.Int.

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, LUIS HENRIQUE 

ESTIGARRIVO, digitei.

Várzea Grande, 19 de junho de 2018

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251812 Nr: 17444-14.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MARTINS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): THIAGO MARTINS DE ARRUDA, Rg: 

1428481-2, Filiação: Eliane Taques Martins e de Ananias Pereira de 

Arruda, data de nascimento: 27/08/1985, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), autônomo, Telefone 695.3661. 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: Aduz o Ministério Público que no dia 02 de Julho de 

2009, por volta das 11:00 horas o denunciado THIAGO MARTINS DE 

ARRUDA agindo com animus necandi, tentou matar a vitima o seu irmão 

Gustavo Luiz Taques Martins, mediante golpe de arma branca, só não 

consumando por circunstancias alheia a sua vontade. Apurou-se que a 

vitima e o réu travou uma calorosa discussão, momento em que o acusado 

apoderou-se de uma faca e desferiu um golpe na costa da vitima. Ante o 

exposto o acusado THIAGO MARTINS DE ARRUDA, será incurso na 

sanção do art. 121, caput, c/c os arts. 14, inciso II e 61, incido II, alínea “e” 

todos do Código Penal.

Despacho: Vistos.Conforme requerimento ministerial de p. 245 cite-se o 

acusado Thiago, via edital. Int.

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, LUIS HENRIQUE 

ESTIGARRIVO, digitei.

Várzea Grande, 18 de junho de 2018

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389280 Nr: 4894-11.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER RODRIGUES FARGIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WALTER RODRIGUES FARGIANI, Cpf: 

45215782849, Rg: 3.911.0217, brasileiro(a), casado(a), Telefone (65) 

9270-9149. 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: Aduz o Ministério Público que no dia 11 de Agosto de 

2014, por volta das 07:30 horas, o denunciado WALTER RODRIGUES 

FARGIANI, com consciência e evidente vontade de matar, dirigindo um 

veiculo automotor, acelerou na direção da vitima Jenner Barcelos da 

Silveira, albarrando-a, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de 

exame de corpo de delito. O motivo se deu por conta que os cachorros da 
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vítima e do réu, ambos da raça pitbul entraram em via de fatos, momento 

em que as partes se desentenderam. Ante ao exposto o acusado foi 

incurso nos arts 121, caput c/c 14, II do Código Penal.

Despacho: Vistos.Conforme requerimento ministerial de p. 111 cite-se o 

acusado Walter, via edital, com fundamento no art. 361 do CPP.Int.

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, LUIS HENRIQUE 

ESTIGARRIVO, digitei.

Várzea Grande, 18 de junho de 2018

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 532513 Nr: 5707-33.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO JUNIO PEREIRA RAMOS, LUCAS 

GHAYO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:19594

 I – Os Réus apresentaram Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 

02/07/2018, às 16 horas, a audiência de instrução (CPP, art. 411).

 II - Ao Ministério Público para se manifestar acerca do pedido efetuado às 

fls. 195-v.

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 539583 Nr: 9690-40.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

I - Cumpra-se servindo a cópia de mandado.

 II - Designo a audiência para o interrogatório do Réu para o dia 

12/07/2018, às 16:10 horas.

 III - Deverá o Oficial de Justiça, caso necessário, realizar a diligência nos 

moldes do art. 212, § 2º, do CPC.

 IV - Alcançada a finalidade deprecada, devolva-se à Comarca de origem, 

com as nossas homenagens.

V - Não sendo o Réu encontrado no endereço indicado e não havendo 

informações quanto a seu atual paradeiro, certifique-se e devolva-se ao 

Juízo deprecante.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública. Oficie-se ao 

Juízo deprecante, informando-lhe acerca da data da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 412463 Nr: 18028-08.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDICARLOS GILGLIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON CLERISTON 

WILLIAM DA SILVA PEREIRA - OAB:13931/O

 DESPACHO

I – Designo para o dia 30/07/2018, às 13:30 horas, a audiência de 

instrução (CPP, art. 411).

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 385749 Nr: 2486-47.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO JORGE DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:OAB-MT 10022, DOGIVAL BARBOSA DA SILVA - OAB:MT 10.535

 DESPACHO

 I – Designo para o dia 30/07/2018, às 14:10 horas, a audiência de 

instrução (CPP, art. 411).

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 395015 Nr: 8427-75.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Faustino Pereira - 

OAB:MT - 16834

 DESPACHO

 I – Designo para o dia 25/06/2018, às 16:30 horas, a audiência de 

instrução (CPP, art. 411).

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 384047 Nr: 1443-75.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN SOARES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT

 DESPACHO

 I – Designo para o dia 30/07/2018, às 16:00 horas, a audiência de 

instrução (CPP, art. 411).

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 538853 Nr: 9321-46.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 DECISÃOI – GREYCE CRISTINA MORAES reiterou os pedidos de 

relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória (fls. 98/103). 

II - O Ministério Público manifestou favoravelmente ao pedido (fls. 

125/126).III - A prisão preventiva é medida cautelar excepcional, trata-se 

de prisão cautelar como extrema ratio da ultima ratio. Nos termos da Lei nº 

12.403/2011, a prisão preventiva terá cabimento se outras medidas 

cautelares forem insuficientes ou de aplicação impossível (CPP, art. 282, § 

6º).[...] Não obstante as alegações da Defesa da Flagrada que ora se 

insurge contra o flagrante, o que ora prepondera é a decretação da prisão 

preventiva e apesar das respeitáveis razões contidas no pleito em análise, 

verifica-se que a defesa não trouxe aos autos qualquer fato novo a 

ensejar a revogação da prisão preventiva, estando seus requisitos 

inalterados, sendo inclusive a prisão mantida em sede de liminar pelo 

TJ/MT.IV – Assim, tendo em vista que permanecem inalteradas as 

circunstâncias determinantes da medida que decretou a prisão preventiva 

do Réu, a manutenção da segregação se faz necessária devido aos 

argumentos expostos em decisão anterior que analisou, a preceito, a 

necessidade da prisão. Assim, à evidência, pulveriza-se a necessidade 

de nova fundamentação. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, INDEFIRO o pedido. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 286794 Nr: 6075-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON GONÇALVES CARDOSO, WAGNER 

FATIMO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952, JOSE NORBERTO DE MEDEIROS JUNIOR - OAB:PROMOTOR 

DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952, MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:MT 9.944, 

Zelito Oliveira Ribeiro - OAB:10.928-A

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu WAGNER 

FATIMO DO NASCIMENTO, DRA MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO, 

OAB/MT 9944, via DJE, para APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo 

05 (CINCO) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 501351 Nr: 14441-07.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL PRADO PONTES, MARLLON SILVA 

AUGUSTO, WESLEI FERNANDO DA COSTA, WERLEY FERREIRA DOS 

SANTOS, ELWIS CLAYTON FAHY, JOSÉ VALCIR ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA ´PÚBLICA DE 

VÁRZE GRANDE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERLEI LAMEL - 

OAB:20.943/0, DORVALINO GLERIAN - OAB:18906, LAURO GONÇALO 

DA COSTA - OAB:15.304/MT, SATRIX ANGELICA SILVA MELLO - 

OAB:23036/O, SILMARA ENORÉ DE MORAIS CORTEZ - OAB:19249

 DECISÃO: I – DEFIRO os pedidos do Ministério Público. Dê-se-lhe vista dos 

autos. II – Observo que, mesmo envidados todos os esforços para a 

citação pessoal do Réu WERLEY, isso não foi possível tendo, então, sido 

devidamente citado e intimado por edital, não constituiu advogado. Assim, 

em relação a este SUSPENDO o processo e o curso do prazo 

prescricional nos termos do art. 366 do CPP. Não havendo prejuízo para a 

defesa e visando a celeridade no andamento do feito, determino o 

desmembramento do processo quanto a ele (CPP, art. 80). III – 

Desentranhem-se o mandado de fls. 380, haja vista não pertencer a estes 

autos. IV – REDESIGNO a Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

19/07/2018, às 13h:30min. Intimem-se. Requisite-se. V – Consigne-se no 

mandando de intimação da testemunha LEIDIANA as advertências dos 

arts. 218 e 219 do CPP. VI – Em face da ausência do advogado de ELWIS, 

intimem-no para que informe se ainda o representa. Saem os abaixo 

assinados devidamente intimados. Nada mais eu, ________ Michelle 

Rondini do Nascimento, Assistente de Gabinete II, o digitei.Juíza de Direito: 

MARILZA APARECIDA VITÓRIOMinistério Público: JOSÉ RICARDO COSTA 

MATTOSO Defensor dos Réus WESLEI e JOSE: CAMILLO FARES 

ABINADER NETO Advogado da Ré RAQUEL: ADERLEI LAMEL Advogados 

do Réu MARLLON: SATRIX ANGELICA DA SILVA MELLO DORVALINO 

GLERIANRéus: MARLLON SILVA AUGUSTO RAQUEL PRADO PONTES 

JOSÉ VALCIR ALEXANDRE DE OLIVEIRA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 512840 Nr: 20508-85.2017.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ANDRETTY - OAB:17634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFESORIA PÚBLICA - OAB:

 DECISÃO

I – ARIANY GOMES DA COSTA, terceira interessada, requereu a 

restituição da motocicleta HONDA/BIZ 125, cor preta, placa NTX0071 (fls. 

82/87).

II - O Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido (fls. 91).

III - Se até objetos eventualmente usados na prática de infração devem ser 

restituídos ao seu proprietário, mormente em se tratando de terceiros de 

boa-fé, pela expressa previsão legal (CPP, art. 119, parte final).

IV - São os motivos pelos quais, com fulcro no art. 5º, LIV, da Constituição 

Federal c/c o art. 120, do Código de Processo Penal, DEFIRO O PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO em favor da Requerente.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 532640 Nr: 5779-20.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXUEL BENEDITO SILVA SANTOS, JUNIOR 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NANDA LUZ SOARES 

QUADROS - OAB:19494

 DECISÃO

I - Designo para o dia 03/07/2018, às 16 horas, a continuação da audiência 

de instrução.

II - Intime-se a testemunha EMANUELLY no endereço fornecido pelo 

Ministério Público.

III - Consigne-se no mandando de intimação da testemunha CRISTINA as 

dvertências dos arts. 218 e 219 do CPP.

Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 533300 Nr: 6175-94.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEYVIANE AGNES DE ARRUDA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 10.928A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DEVIDAMENTE HABILITADO PARA 

COMPARECER NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO DIA 05 

DE JULHO DE 2018, AS 14H30MIN NO FÓRUM DESTA COMARCA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 534764 Nr: 7110-37.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIKA STEFANY DA SILVA RODRIGUES, 

JOÃO BARACAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO BARACAT RONDON 

- OAB:22.676/O

 Intimação do Advogado devidamente hablitado para que no prazo de 05 

(cinco) dias informe dados complementares da rè Erika stefany da Silva 

Rodriguês a fim de viabilizar o cumprimento do mandado de notificaçaõ, 

bem como do Alvará de soltura.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 521459 Nr: 25181-24.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO RODRIGUES, RODOLFO 

PAIVA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

GERSON LEVY RABONE PALMA - OAB:18609

 Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR os 

réus:RODOLFO PAIVA MONTEIRO,... nas penas do art. 33, caput, da Lei 
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11.343/2006, cumulado ainda com o art. 61, I, do CP, cumulado também 

com o art. 2º da Lei 8.072/90.LUIZ FERNANDO RODRIGUES,..., nas penas 

do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 c/c art. 65, III, “d”, do CP.Passo a dosar 

as penas -Do réu RODOLFO –Não há atenuantes.Em razão da reincidência 

elevo a pena em 6 (seis) meses, encontrando o montante de 6 (seis) anos 

de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.Inexistindo nos autos quaisquer 

causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos 

moldes acima.Em razão da reincidência, estabeleço o regime fechado para 

o início do cumprimento da ....Do réu LUIZ FERNANDO -....Nos termos do 

art. 33, § 4° da Lei 11.343/06, reduzo a pena em ½ (metade), justificando 

tal patamar em função da quantidade significativa da droga (940g de 

cocaína), encontrando a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de 

reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa.Inexistindo nos autos 

quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a 

definitiva nos moldes acima.Estabeleço o regime inicial aberto para o 

cumprimento da pena…Transitada em julgado (ou somente para o 

Ministério Público) expeça-se o competente executivo provisório de 

pena.Persistentes os pressupostos e circunstâncias da prisão preventiva 

em relação ao réu Rodolfo, restando evidentes no feito materialidade e 

autoria, além de pender contra ele condenação transitada em julgado por 

crime de porte de arma de fogo, o que revela, concretamente, a reiteração 

criminosa a por em risco a ordem pública, bem como em se tratando de 

conduta hedionda, deverá aguardar preso o julgamento de eventual 

recurso.Oficie-se ao Diretor do Presídio onde se encontram presos o réu 

Rodolfo, informando da presente sentença....Observa-se que o Ministério 

Público não ofereceu denúncia em desfavor da indiciada ALEXSANDRA 

SANTOS BASTOS, por inexistência de indícios de autoria, procedam-se as 

baixas e anotações necessárias em relação a ela junto ao 

Distribuidor.PRIC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 527845 Nr: 3050-21.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS DA ROCHA RIBEIRO, CARLOS 

EDUARDO MONTEIRO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Carlos Eduardo Monteiro de Araujo, Rg: 24223409 SSP 

MT Filiação: Eduardo Bezerra de Araujo e Ayr Siqueira de Araujo, data de 

nascimento: 14/02/1998, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, 

aposentado/invalidez, Endereço: Casa 12, Quadra 15, Rua Antonio Paes 

de Barros, Bairro: Parque São João, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 25151-57.2015.811.0002, que 

o Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado 

pelo Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, 

pelo que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de 

Notificação, ora oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como 

seu advogado, se tiver constituído), para responder(em) a acusação por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar 

ao(s) acusado(s) se possui(em) advogado constituído, devendo ainda 

adverti-lo(s) de que caso não apresente(m) a resposta à acusação no 

prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para tal finalidade. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 524919 Nr: 1329-34.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILSON EDUARDO DA CONCEIÇÃO, ANGELO 

MAGNO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Denunciado(a): Arilson Eduardo da Conceição, Cpf: 

62693441153, Rg: 988766-0 SSP MT Filiação: Eduardo Tavares da 

Conceição e Deonizina da Conceição, data de nascimento: 28/09/1977, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, separado(a) judicialmente, tecnico 

agrícola, Endereço: Rua Jatobá, S/nº, Bairro: Passagem da Conceição, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 25151-57.2015.811.0002, que 

o Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado 

pelo Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, 

pelo que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de 

Notificação, ora oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como 

seu advogado, se tiver constituído), para responder(em) a acusação por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar 

ao(s) acusado(s) se possui(em) advogado constituído, devendo ainda 

adverti-lo(s) de que caso não apresente(m) a resposta à acusação no 

prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para tal finalidade. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 523802 Nr: 554-19.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO MAX XAVIER FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Leonardo Max Xavier Ferreira, Cpf: 70794374158, Rg: 

26765772 SSP MT Filiação: Cleto Ferreira das Neves e Rosa Xavier de 

Lima, data de nascimento: 15/02/1995, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, servente de pedreiro, Endereço: Rua das Margaridas, Quadra 

02, Lote 02, Bairro: Jardim Manancial, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 25151-57.2015.811.0002, que 

o Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado 

pelo Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, 

pelo que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de 

Notificação, ora oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como 

seu advogado, se tiver constituído), para responder(em) a acusação por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar 

ao(s) acusado(s) se possui(em) advogado constituído, devendo ainda 

adverti-lo(s) de que caso não apresente(m) a resposta à acusação no 

prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para tal finalidade. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 524919 Nr: 1329-34.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILSON EDUARDO DA CONCEIÇÃO, ANGELO 
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MAGNO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Denunciado(a): Angelo Magno de Morais, Cpf: 03290411184, Rg: 

2291322 SSP MT Filiação: Angelo Mauricio de Morais e Fatima Antonia da 

Silva, data de nascimento: 03/12/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), servente/pintor, Endereço: Rua Dom Aquino Correa, 424, 

Bairro: Centro, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 25151-57.2015.811.0002, que 

o Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado 

pelo Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, 

pelo que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de 

Notificação, ora oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como 

seu advogado, se tiver constituído), para responder(em) a acusação por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar 

ao(s) acusado(s) se possui(em) advogado constituído, devendo ainda 

adverti-lo(s) de que caso não apresente(m) a resposta à acusação no 

prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para tal finalidade. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 526668 Nr: 763-80.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DE CAMPOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Thiago de Campos Alves, Rg: 1649256-0 SSP MT 

Filiação: Azilton Antonio Alves e Doranice de Campos, data de nascimento: 

10/08/1988, brasileiro(a), natural de Chapada dos guimarães-MT, 

solteiro(a), servente, Endereço: Rua Marcelãndia Nº 69, Bairro: Jardim 

Panorama -Setor 2, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 25151-57.2015.811.0002, que 

o Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado 

pelo Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, 

pelo que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de 

Notificação, ora oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como 

seu advogado, se tiver constituído), para responder(em) a acusação por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar 

ao(s) acusado(s) se possui(em) advogado constituído, devendo ainda 

adverti-lo(s) de que caso não apresente(m) a resposta à acusação no 

prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para tal finalidade. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 507165 Nr: 17497-48.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAGO NUNES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:SENTENÇA

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Yago Nunes Maia, Cpf: 05058151170, Rg: 20596391 

SSP MT Filiação: Marcos Roberto Fontes Maia e Valnice Nunes de Farias, 

data de nascimento: 10/04/1993, brasileiro(a), natural de Várzea 

grande-MT, solteiro(a), serviço gerais, Endereço: Travessa Pedro 

Pedrossiam, Kitinete S/n, Bairro: Centro, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:– INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de RÉU do 

inteiro teor da sentença proferida nos autos supra identificados, abaixo 

transcrita. O réu terá o prazo de 10 (dez) dias para manifestar se há 

interesse em recorrer da sentença.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:VISTOS.

Tendo em vista que o réu não foi encontrado no endereço dos autos e que 

não constam novas informações nos órgãos conveniados acerca de seu 

atual endereço, providencie-se a intimação do réu da sentença por edital.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 512834 Nr: 20503-63.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILMAR BRUNO DOS SANTOS CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA RONDON DE SOUZA 

- OAB:23441, PRISCILA GONÇALVES DE ARRUDA - OAB:20310/0

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 495964 Nr: 11589-10.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR SANTANA DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 498271 Nr: 12819-87.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MESQUITA 

MORAIS - OAB:18973/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 505037 Nr: 16432-18.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEONARDO DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO AYRES DA SILVA - 

OAB:23869-O

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

4ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 514542 Nr: 21365-34.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZIRLEY ALBUQUERQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457

 DRA. MARIZETE SANTOS FRANÇA - OAB/MT 16.457, da audiência de 

Instrução e Julgamento designada para o dia 28 de Junho de 2018, às 

14:00 horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 321679 Nr: 18089-34.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR JACQUES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16877, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 11.190

 Diante do trânsito em julgado do acórdão (fl. 216), EXPEÇA-SE guia de 

execução definitiva, REMETENDO-SE à 2ª. Vara Criminal da Capital, de 

quem é a competência para execução penal desta Comarca.

CERTIFIQUE-SE, ainda, a Sra. Gestora se há objetos apreendido nos autos 

e, se existentes, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, DECRETO a perda dos objetos em favor da União, 

devendo ser comunicada imediatamente à Direção do Fórum.

Após, com as cautelas de praxe e as anotações necessárias, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 539969 Nr: 9879-18.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ARY OURIVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA PAULO MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO GASPAR DA 

SILVA - OAB:24798/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com bem destacou a percuciente representante do Ministério Público (fl. 

20/24), inviável o deferimento das medidas protetivas pleiteadas com 

fulcro no art. 19 da Lei nº. 11.340/06, já que referido diploma legal tem 

aplicação apenas para o gênero feminino.

Nada obsta, contudo, a aplicação de outras medidas cautelares, como as 

elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, por exemplo.

Todavia, como a conduta da requerida se amolda ao crime tipificado no art. 

147 do Código Penal (ameaça), a competência para analisar o pedido é do 

Juizado Especial Criminal.

Assim, DETERMINO que, depois de procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ENCAMINHE-SE o presente feito ao Juizado Especial Criminal 

desta Comarca.

CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 537198 Nr: 8480-51.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN GONÇALO DE MORAES, MAX 

WILLIAN DOS SANTOS DINIZ, PEDRO DEJALTE SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO WILLIAN GONÇALO DE MORAES, 

Dr. LAURO GONÇALO DA COSTA - OB/MT Nº 15.306, PARA 

COMPARECER PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 10 DE JULHO DE 2018 ÀS 15H00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 540998 Nr: 10400-60.2018.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS VIEIRA DE ALMEIDA, JEFERSON 

GOUVEIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 DISPOSITIVOIsto posto, com fundamento no art. 316 do Código de 

Processo Pena, REVOGO a prisão preventiva do indiciado JEFERSON 

GOUVEIA DA SILVA, mediante o cumprimento das seguintes medidas 

cautelares:a)Recolhimento noturno, a partir das 23h00, salvo para 

ocupação lícita; b)Proibição de frequentar casas de reputação duvidosa e 

fazer uso de entorpecentes. c)Comunicar ao juízo qualquer mudança de 

endereço;d)Comparecer a todos os atos do inquérito e de eventual ação 

penal, para os quais for necessária sua presença;e)Não manter contato 

com eventuais testemunhas e/ou vítimas.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE 

SOLTURA colocando o indiciado JEFERSON GOUVEIA DA SILVA 

imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.Deve 

ele cumprir todas as condições acima mencionadas, sob pena de ser 

revogado o benefício ora concedido.As medidas cautelares vigerão até 

ulterior deliberação. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 429082 Nr: 215-31.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AURELIANO DE OLIVEIRA JUNIOR, 

VALMIR SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Osmar Pizzatto - 

OAB:11094/MT, Nilton Miranda de Oliveira - OAB:42144

 Diante da certidão da Sra. Gestora (fl. 165 e 167) dando conta que 

decorreu prazo sem que o advogado do réu apresentasse os memoriais, 

intime-se o acusado VALMIR SOUZA DE OLIVEIRA para, no prazo de 10 

(dez) dias, constituir novo patrono ou manifestar expressamente o desejo 

de ser assistido pela Defensoria Pública.

 Neste último caso ou decorrido o prazo, ABRA-SE vista dos autos ao 

membro da Defensoria Pública que atua nesta Vara.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 492213 Nr: 9361-62.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN VITOR BATISTA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIC - UNIJURIS - OAB:

 Diante do trânsito em julgado do acórdão (fl. 134), EXPEÇA-SE guia de 

execução definitiva, REMETENDO-SE à 2ª. Vara Criminal da Capital, de 

quem é a competência para execução penal desta Comarca.

CERTIFIQUE-SE, ainda, a Sra. Gestora se há objetos apreendido nos autos 

e, se existentes, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, DECRETO a perda dos objetos em favor da União, 

devendo ser comunicada imediatamente à Direção do Fórum.

Após, com as cautelas de praxe e as anotações necessárias, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 284759 Nr: 3815-02.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel Lemes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT

 DISPOSITIVO: Com estas considerações e em consonância com o 

parecer ministerial DEFIRO o pedido (fl. 149/150) e, via de conseqüência, 

REVOGO a prisão preventiva do acusado LEONEL LEMES DA SILVA, que 

fica obrigado a comparecer a todos os atos da instrução criminal e para o 

julgamento, não podendo, ainda, mudar de residência ou viajar, sem prévia 

permissão judicial, sob pena de ser revigorada a prisão cautelar.Se o 

mandado de prisão já foi cumprido, EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor 

de LEONEL LEMES DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso.Caso 

contrário, PROVIDENCIE a Sra. Gestora o imediato recolhimento.Após, 

INTIME-SE o profissional constituído para apresentar resposta à acusação 

e, com a juntada, façam os autos conclusos.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 527483 Nr: 2879-64.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEYVISON SOUSA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O

 Trata-se de Resposta à Acusação apresentada pelo acusado DEYVISON 

SOUSA DE MOURA (fl. 55/56) por intermédio de Advogados constituídos, 

reservando-se o direito de analisar o mérito em sede de alegações.

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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 284759 Nr: 3815-02.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel Lemes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR JAIRO SOUZA DA SILVA OAB/MT SOB 

O N° 16085 PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR A DEFESA 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.: 509713 Nr: 18862-40.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDSP, RDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÓCRATES MOTA MARTINS - 

OAB:MT 20916

 DECISÃO MONOCRÁTICA – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

SEPARAÇÃO LITIGIOSA - REMESSSA DOS AUTOS Fl. 5 de 7 SEGUNDA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 96230/2015 - CLASSE CNJ - 221 COMARCA 

CAPITAL PARA VARA CÍVEL – COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA - 

ARTIGO 14 DA LEI Nº 11.340/06 - CONFLITO PROCEDENTE. 1. O art. 120, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil permite ao relator, no caso 

de existir jurisprudência dominante do tribunal sobre a questão suscitada, 

decidir de plano o conflito de competência, ou seja, dispensa seu envio ao 

colegiado. 2. É pacífico na jurisprudência que a competência para 

conhecer, processar e julgar as ações relativas a direito de família é das 

Varas de Família, tendo em vista que não houve distribuição de ação penal 

no juízo suscitante que envolvesse as partes do feito nem mesmo 

apresentação de medidas protetivas”. (TJMT, CC 141566/2014, Rel. Des. 

Sebastião de Moraes Filho, j. em 25/02/2015)O artigo 64, § 1º do NCPC 

estabelece que a incompetência absoluta deve ser alegada em qualquer 

tempo e grau de jurisdição.Desta forma, inexistindo causa modificadora de 

competência para a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar, 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para processar e julgar os 

presentes autos, determinando a sua remessa dos autos a uma das Vara 

de Família e Sucessões desta Comarca, para as providências 

cabíveis.REDISTRIBUAM, observando-se as baixas e anotações de 

estilo.Ciência ao Ministério Público, a Defensoria Pública e o advogado da 

parte autora. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Várzea Grande, 11 de junho de 

2018. Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 516054 Nr: 22297-22.2017.811.0002

 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: VGDSP, HDSP, RDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÓCRATES MOTA MARTINS - 

OAB:MT 20916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 DECISÃO MONOCRÁTICA – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

SEPARAÇÃO LITIGIOSA - REMESSSA DOS AUTOS Fl. 5 de 7 SEGUNDA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 96230/2015 - CLASSE CNJ - 221 COMARCA 

CAPITAL PARA VARA CÍVEL – COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA - 

ARTIGO 14 DA LEI Nº 11.340/06 - CONFLITO PROCEDENTE. 1. O art. 120, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil permite ao relator, no caso 

de existir jurisprudência dominante do tribunal sobre a questão suscitada, 

decidir de plano o conflito de competência, ou seja, dispensa seu envio ao 

colegiado. 2. É pacífico na jurisprudência que a competência para 

conhecer, processar e julgar as ações relativas a direito de família é das 

Varas de Família, tendo em vista que não houve distribuição de ação penal 

no juízo suscitante que envolvesse as partes do feito nem mesmo 

apresentação de medidas protetivas”. (TJMT, CC 141566/2014, Rel. Des. 

Sebastião de Moraes Filho, j. em 25/02/2015)O artigo 64, § 1º do NCPC 

estabelece que a incompetência absoluta deve ser alegada em qualquer 

tempo e grau de jurisdição.Desta forma, inexistindo causa modificadora de 

competência para a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar, 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para processar e julgar os 

presentes autos, determinando a sua remessa dos autos a uma das Vara 

de Família e Sucessões desta Comarca, para as providências 

cabíveis.REDISTRIBUAM, observando-se as baixas e anotações de 

estilo.Ciência ao Ministério Público, a Defensoria Pública e o advogado da 

parte autora. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Várzea Grande, 11 de junho de 

2018. Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 346329 Nr: 12905-63.2014.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDOC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 Consta nos autos que as partes firmaram acordo em relação a guarda, 

visitas e alimentos em relação ao filho menor F. O. L. as fls. 126, bem 

como a vitima abriu mão das medidas protetivas deferidas nos autos 

Código 332279, tendo sido proferida sentença homologatória com a 

extinção do feito em 13/08/2014 (fls. 126). Diante da sentença de fls. 126, 

o MPE pugnou o arquivamento do feito as fls. 134. Verifico que o presente 

feito foi arquivado em decorrência da sentença de extinção da punibilidade 

do indicado, em razão da vitima ter se retratado da representação criminal 

em Juizo e manifestado seu desejo de não ofertar queixa-crime contra o 

indiciado pelo crime de injúria (fls. 137) , bem como a sentença 

homologatória do acordo as fls. 126. A sentença transitou em julgado as 

fls. 149. Entretanto, a vitima, por meio de advogado constituido, requereu o 

desarquivamento e pugnou pela suspensão temporária de visitas paterna 

as fls. 15o/155 e reiteração do pedido as fls. 176/189. Tendo em vista que 

o presente foi extinto, conforme se vê das sentenças de fls. 126 e 137, o 

pedido formulado pela vitima Heliosa Lima Ferreira deverá ser requerido 

em ação própria perante a uma das Varas de Família e Sucessões desta 

Comarca. Dessa firma, indefiro os pedidos de fls. 150/155 e 176/189, e 

determino o arquivamento do feito, conforme sentença proferidas às fls. 

126 e 137, já transitadas em julgada. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 11 de junho de 2018.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 510142 Nr: 19123-05.2017.811.0002

 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: RDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÓCRATES MOTA MARTINS - 

OAB:MT 20916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Código n. 510142

VISTOS ETC.

Verifico que a presente Ação de Alimentos com pedido de fixação de 

Alimentos provisórios ajuizada por V. G. da S. P. e H. da S. P., 

representados por sua genitora Regiane de Oliveira Silva em face de 

Leonardo Rosa da Silva Peralta, está em duplicidade com o feito Código 

516054 em trâmite perante este Juizo, motivo pelo qual, é de rigor 

determinar o arquivamento do presente feito.

 Assim, determino o arquivamento do presente feito – Código 510142, 

procedendo-se à baixa na distribuição com as cautelas de praxes.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Várzea Grande, 11 de junho de 2018.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 530118 Nr: 4448-03.2018.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGDSP, HDSP, RDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÓCRATES MOTA MARTINS - 

OAB:MT 20916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 DECISÃO MONOCRÁTICA – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

SEPARAÇÃO LITIGIOSA - REMESSSA DOS AUTOS Fl. 5 de 7 SEGUNDA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 96230/2015 - CLASSE CNJ - 221 COMARCA 

CAPITAL PARA VARA CÍVEL – COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA - 

ARTIGO 14 DA LEI Nº 11.340/06 - CONFLITO PROCEDENTE. 1. O art. 120, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil permite ao relator, no caso 

de existir jurisprudência dominante do tribunal sobre a questão suscitada, 

decidir de plano o conflito de competência, ou seja, dispensa seu envio ao 

colegiado. 2. É pacífico na jurisprudência que a competência para 

conhecer, processar e julgar as ações relativas a direito de família é das 

Varas de Família, tendo em vista que não houve distribuição de ação penal 

no juízo suscitante que envolvesse as partes do feito nem mesmo 

apresentação de medidas protetivas”. (TJMT, CC 141566/2014, Rel. Des. 

Sebastião de Moraes Filho, j. em 25/02/2015)O artigo 64, § 1º do NCPC 

estabelece que a incompetência absoluta deve ser alegada em qualquer 

tempo e grau de jurisdição.Desta forma, inexistindo causa modificadora de 

competência para a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar, 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para processar e julgar os 

presentes autos, determinando a sua remessa dos autos a uma das 

Varas de Família e Sucessões desta Comarca, para as providências 

cabíveis.REDISTRIBUAM, observando-se as baixas e anotações de 

estilo.Ciência ao Ministério Público, a Defensoria Pública e o advogado da 

parte autora. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Várzea Grande, 11 de junho de 

2018. Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 214360 Nr: 10511-93.2008.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 Código: 214360

 VISTOS ETC

Trata-se de informação do cumprimento de mandado de Prisão Preventiva 

de HAIRTON DE AMARANTE, decretada às folhas 115/117.

 O indiciado por intermédio de sua defesa constituída pugnou pela 

revogação da prisão preventiva às fls. 135/153, a qual será analisada em 

ocasião de audiência de custódia.

Nos termos do Provimento n.12/2017-CM do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no 

artigo 5º, inciso XXXV da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e 

Art. 7º, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 

San José da Costa Rica), designo para o dia 20 de junho de 2018 às 

14h00min a audiência de custódia, com a finalidade de analisar a 

necessidade de manutenção da prisão preventina ou a concessão de 

liberdade provisória ao conduzido.

 Requisite-se o acusado, com a devida urgência, junto a unidade prisional 

onde se encontra preso, devendo vir checado quanto a sua situação 

prisional, pois, sendo o caso será colocado em liberdade de forma 

incontinente.

 Intimem-se o MPE e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 19 de junho 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cezar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 494764 Nr: 10929-16.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DUARTE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINE GARCIA ROSA VIEIRA 

- OAB:11.359/MT

 INTIMAÇÃO DO PATRONO JUDICIAL DO RÉU, DO DESPACHO DE FL. 30, 

TRANSCRITO A SEGUIR: VISTOS ETC

O Réu apresentou Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, designo 

para 16 de agosto de 2018, às 15h:00 min, a audiência de instrução e 

julgamento para oitiva das testemunhas e interrogatório do réu. Intimem-se 

a vítima e as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa do réu. 

Intimem-se o réu para o interrogatório. Requisitem-se os Policiais Militares, 

se houver. Intimem-se o advogado constiuído do réu. Ciência ao MP e à 

Defensoria Pública (vítima).Cumpra-se.

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 524092 Nr: 785-46.2018.811.0002

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GMDM, ADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDACIR ROCHA BERNARDON - 

OAB:OAB/MT5875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o requerimento de fls. 63/73, considerando que não existe, em 

regra, no sistema jurídico brasileiro, a figura do pedido de reconsideração 

dos despachos/decisões/sentenças, que devem ser atacadas sempre 

pelos instrumentos jurídicos hábeis , de modo que eventual error in 

judicando ou error in procedendo da r. sentença de fls. 48/52 deve, se for 

o caso, ser sanado pela instância adequada ou, se for o caso, na fase 

prevista no artigo 198, inciso VII, do ECA , afigurando-se incabível neste 

momento processual “pedido de tutela de antecipada de evidencia ou 

urgência inaudita altera pars”, consoante bem destacou o parquet em seu 

parecer de fls. 97, inclusive porque o processo está sentenciado.

 Assim, cumpra-se integralmente, com as cautelas inerentes à espécie, a 

r. sentença de fls. 48/52, que fica ratificada na íntegra e que, por 

brevidade, deixa de ser transcrita, notadamente considerando a ausência 

de efeito suspensivo de eventual apelação.

Nesse sentido, mutatis mutandis, confira-se o posicionamento do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) constante do Informativo nº 583 de 13 a 26 de 

maio de 2016, ao tratar da possibilidade de cumprimento imediato de 

medida socioeducativa fixada em sentença:

“Mesmo diante da interposição de recurso de apelação, é possível o 

imediato cumprimento de sentença que impõe medida socioeducativa de 

internação, ainda que não tenha sido imposta anterior internação 

provisória ao adolescente. Cuidando-se de medida socioeducativa, a 

intervenção do Poder Judiciário tem como missão precípua não a punição 

pura e simples do adolescente em conflito com a lei, mas, principalmente, a 

ressocialização e a proteção do jovem infrator. Deveras, as medidas 

previstas nos arts. 112 a 125 da Lei n. 8.069/1990 não são penas e 

possuem o objetivo primordial de proteção dos direitos do adolescente, de 

modo a afastá-lo da conduta infracional e de uma situação de risco. Por 

esse motivo, deve o juiz orientar-se pelos princípios da proteção integral e 

da prioridade absoluta, definidos no art. 227 da CF e nos arts. 3° e 4° do 

ECA. Desse modo, postergar o início de cumprimento da medida 

socioeducativa imposta na sentença que encerra o processo por ato 

infracional importa em "perda de sua atualidade quanto ao objetivo 

ressocializador da resposta estatal, permitindo a manutenção dos 

adolescentes em situação de risco, com a exposição aos mesmos 

condicionantes que o conduziram à prática infracional". Observe-se que 

não se cogita equiparar o adolescente que pratica ato infracional ao adulto 

imputável autor de crime, pois, de acordo com o art. 228 da CF, os 

menores de dezoito anos são penalmente inimputáveis e estão sujeitos às 

normas da legislação especial. Por esse motivo e considerando que a 

medida socieducativa não representa punição, mas mecanismo de 

proteção ao adolescente e à sociedade, de natureza pedagógica e 

ressocializadora, não calharia a alegação de ofensa ao princípio da não 

culpabilidade, previsto no art. 5°, LVII, da CF, sua imediata execução. 

Nessa linha intelectiva, ainda que o adolescente infrator tenha respondido 

ao processo de apuração de prática de ato infracional em liberdade, a 

prolação de sentença impondo medida socioeducativa de internação 

autoriza o cumprimento imediato da medida imposta, tendo em vista os 

princípios que regem a legislação menorista, um dos quais, é o princípio da 

intervenção precoce na vida do adolescente, positivado no parágrafo 

único, VI, do art. 100 do ECA. Frise-se que condicionar o cumprimento da 

medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a 

representação - apenas porque não se encontrava o adolescente já 

segregado anteriormente à sentença - constitui verdadeiro obstáculo ao 

escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o 

adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos 

fatores que o levaram à prática infracional. Ademais, a despeito de haver 

a Lei n. 12.010/2009 revogado o inciso VI do art. 198 do referido Estatuto, 

que conferia apenas o efeito devolutivo ao recebimento dos recursos - e 

não obstante a nova redação conferida ao caput do art. 198 pela Lei n. 

12.594/2012 - é importante ressaltar que continua a viger o disposto no 

art. 215 do ECA, o qual prevê que "O juiz poderá conferir efeito 

suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte". Ainda que 

referente a capítulo diverso, não há impedimento a que, supletivamente, se 

invoque tal dispositivo para entender que os recursos serão recebidos, 

salvo decisão em contrário, apenas no efeito devolutivo, ao menos em 

relação aos recursos contra sentença que acolhe representação do 

Ministério Público e impõe medida socioeducativa ao adolescente infrator, 

sob pena, repita-se, de frustração da principiologia e dos objetivos a que 

se destina a legislação menorista. Pondere-se, ainda, ser de fundamental 

importância divisar que, ante as características singulares do processo 

por ato infracional - sobretudo a que determina não poder o processo, em 

caso de internação provisória, perdurar por mais de 45 dias (art. 183 do 

ECA) - não é de se estranhar que os magistrados evitem impor medidas 

cautelares privativas de liberdade, preferindo, eventualmente, reservar 

para o momento final do processo - quando, aliás, disporá de elementos 

cognitivos mais seguros e confiáveis para uma decisão de tamanha 

importância - a escolha quanto à medida socioeducativa que se mostre 

mais adequada e útil aos propósitos ressocializadores de tal providência. 

Sob outra angulação, não seria desarrazoado supor que, a prevalecer o 

entendimento de que somente poderá o juiz impor ao adolescente o 

cumprimento imediato da medida socioeducativa de internação fixada na 

sentença se já estiver provisoriamente internado, haverá uma 

predisposição maior, pela autoridade processante, de valer-se dessa 

medida cautelar antes da conclusão do processo. Em suma, há de se 

conferir à hipótese em análise uma interpretação sistêmica, compatível 

com a doutrina de proteção integral do adolescente, com os objetivos a 

que se destinam as medidas socioeducativas e com a própria utilidade da 

jurisdição juvenil, que não pode reger-se por normas isoladamente 

consideradas. HC 346.380-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 

Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/4/2016, DJe 

13/5/2016.” grifos nossos

Nesse diapasão, não há que se falar, como quer o parquet, de realização 

de estudo psicossocial para aferição da possibilidade de concessão de 

guarda para fins de adoção em favor dos autores, independentemente da 

discussão acerca da existência e formação de vínculos com criança de 

tenra idade que pode ser facilmente adotada por casal regularmente 

habilitado perante este Juízo.

Note-se, por oportuno, que o próprio órgão ministerial, em seu parecer 

acostado às fls. 47, afirmou expressa e contraditoriamente que “(...) a fim 

de evitar a homologação pelo Poder Judiciário de hipóteses de conluio 

entre as partes (adotantes/genitores) para vulneração dos cadastros de 

pretendentes à adoção e/ou a entrega remunerada de criança ou o 

aliciamento de genitoras, às portas de hospitais, em situação de 

vulnerabilidade (...) o pleito dos requerentes não preenche quaisquer dos 

requisitos dos incisos I, II e III, do artigo 50, da Lei 8.069/90, posto que não 

se está diante da adoção unilateral – vez que o vínculo biológico entre o 

requerente e a criança não fora comprovado; não denotam parentesco 

com a adotante e a criança possui menos de 3 (três) anos de idade. (...)”.

Posto isso e diante da fundada suspeita de ocultação da criança pelos 

autores, descumprindo decisão judicial e o dever de cooperação 

processual (artigo 6º do CPC ), intimem-se os autores via DJE para que, no 

prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, apresentem 

pessoalmente a infante em Juízo para seu subsequente acolhimento 

institucional, sob pena de ulterior extração de cópia dos autos para 

apuração do crime previsto no artigo 330 do CP.

 Sem prejuízo, considerando o teor das certidões e relatórios de fls. 60/61 

e 100/102, relatando que a infante estaria viajando para Fortaleza/CE com 

os autores e que retornaria na data pretérita de 13/06/2018, intime-se a 

advogada dos autores para que, no prazo improrrogável de 24 (vinte e 

quatro) horas, junte aos autos documento comprobatório da referida 

viagem, juntamente com a data de partida e retorno.

Outrossim, encaminhe-se cópia do mandado de busca e apreensão já 

expedido para os Conselhos Tutelares, Polícias Civil/Militar, Polícia 

Rodoviária Federal, Aeroporto, Rodoviárias, Delegacia Especializada do 

Adolescente e Central de Agentes da Infância e Juventude desta Comarca 

para imediata localização da menor, sem prejuízo da ulterior inclusão em 

banco de dados de crianças desparecidas.

Por fim, ante a gravidade dos fatos ocorridos por ocasião da entrega da 

criança aos autores e a lavratura da certidão de nascimento da infante em 

nome de quem não é o verdadeiro genitor, requisite-se incontinenti à 

Autoridade Policial a instauração de inquérito policial para apuração da 

eventual prática de crimes, notadamente os previstos nos artigos 299 do 
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Código Penal , 237 e 238, parágrafo único, ambos do ECA , caso tal 

providência já não tenha sido adotada

 No mais, aguarde-se o decurso do prazo recursal.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 19 de junho de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 269240 Nr: 8615-10.2011.811.0002

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 11.059/0

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial para o fim de decretar a destituição do poder 

familiar da ré Claudiane Vanessa de Almeida somente em relação às suas 

filhas Karoliny Vitória Almeida Costa, Yhasmim Kauana de Almeida Costa e 

Ythala Kamila Almeida Costa, o que faço com fulcro no artigo 24 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 1.638 do Código Civil, 

rejeitando o pedido inicial de destituição do poder familiar no tocante às 

suas filhas Heloainny Almeida de Jesus e Yngridy Priscila de Almeida e, 

por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do novo CPC.Sem prejuízo, a fim 

de regularizar a situação fática consolidada e atualmente vivenciada pelas 

menores Karoliny Vitória Almeida Costa, Yhasmim Kauana de Almeida 

Costa, Ythala Kamila Almeida Costa, Heloainny Almeida de Jesus e 

Yngridy Priscila de Almeida, nos termos do artigo 33, § 2º, do ECA , 

lavrem-se os competentes termos de guarda definitiva em favor do genitor 

Devair (Karoliny e Yhasmim), da genitora Claudiane (Yngridy e Heloainny) 

e da sobrinha do Sr. Devair, Sra. Daniele de Arruda Costa e marido 

(Ythala), na forma do artigo 32 da Lei nº 8.078/90 (ECA), intimando-se os 

interessados a virem assiná-los em Secretaria, sob pena de revogação 

imediata da decisão.Anoto, por fim, que, a teor do disposto no artigo 35 do 

ECA, as guardas poderão ser revogadas/modificadas a qualquer tempo, 

mediante ato judicial fundamentado, visando sempre ao melhor interesse 

das menores, todavia perante o Juízo competente e mediante ulterior ação 

judicial própria.. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande, 20 de 

abril de 2018.Carlos José Rondon LuzJuiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimar Dr. José Antônio Ignácio Ferreira Ribas OAB/MT 15.346, na 

qualidade advogado do autor do fato Saulo Felix de Almeida, nos autos 

código 209719, para participar da audiência de instrução e julgamento 

designada no dia 21 de agosto de 2018, às 14h, na sede do Juizado 

Especial Criminal Unificado de Várzea Grande-MT.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000445-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, conforme 

retro despacho (id. 12804936 e id 12812779), no prazo de 05(cinco) 

manifestar-se nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000136-35.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON PENA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 06/07/2016 10:45:41 BUSCA E 

APREENSÃO (181) 1000136-35.2016.8.11.0002 R$ 9.888,80 Polo Ativo: 

BANCO HONDA S/A. Polo Passivo: ELSON PENA DA SILVA Senhor(a): 

BANCO HONDA S/A Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de Requerente, nos termos do processo acima indicado, para 

que no prazo de 05(cinco) dias manifeste-se nos autos quanto a certidão 

negativa do Oficial de Justiça, sob pena de extinção dos autos nos termos 

do artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil. Atenciosamente JOSELINE 

MARIA MARTINS DA CRUZ ANALISTA JUDICIÁRIA Nome: BANCO HONDA 

S/A. Endereço: RUA DOUTOR JOSÉ ÁUREO BUSTAMANTE, 377, SANTO 

AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04710-090

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000383-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA & PRESTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se nestes autos, quanto à certidão negativa do 

oficial de justiça, id 12887069, referente ao Requerido MARCOS VENICIO 

DA SILVA FERREIRA.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005774-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERCULES DA SILVA REIS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS Com devida habilitação do 

advogado da parte autora, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008794-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACYR MARQUES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar a impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000320-20.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DARCIS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Dados do processo: 

Processo: 1000320-20.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 109.069,22; Tipo: 

Cível; Espécie: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)/[PAGAMENTO EM 

CONSIGNAÇÃO, CITAÇÃO, LIMINAR, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA, DEPOIMENTO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: LUANA DARCIS FERREIRA Parte Ré: RÉU: BANCO DO 

BRASIL S.A O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo de 

15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000711-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHIMENE DIAS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Dados do 

processo:Processo: 1000711-72.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 

121.436,10; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CHIMENE DIAS DE ARAUJO 

Parte Ré: RÉU: BANCO DO BRASIL SA O presente expediente tem por 

finalidade a intimação da parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO,no prazo de 15(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008990-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

ALINNE RODRIGUES FERREIRA OAB - GO24979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA DE CAMPOS ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1008990-81.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: KEILA DE CAMPOS ARRUDA Vistos. .. 1. Considerando a 

ausência de previsão legal para suspensão do feito de Busca e 

Apreensão, deixo de acolhê-lo e determino que venha a autora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao processo. 2. Em caso de inércia, 

intimem-se o autor, pessoalmente, a dar o devido impulso ao feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às providências (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003112-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINEI BARRETO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1003112-15.2016.8.11.0002 REQUERENTE:  HSBC (BRASIL) 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: LINEI BARRETO 

DA SILVA Vistos .. 1. Considerando o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, expeça-se mandado no endereço informado na petição 

de Id.10705566. 2. Ás providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003876-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR RESMINI (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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000453-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AICHA MARIA VASCONCELOS MACHADO (REQUERIDO)

AICHA MARIA VASCONCELOS MACHADO 03538340170 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1000453-96.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: AICHA MARIA VASCONCELOS MACHADO 03538340170, 

AICHA MARIA VASCONCELOS MACHADO Vistos .. 1. Considerando o 

pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, expeça-se mandado 

no endereço informado em (Id. 11105210). 2. Ás providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000230-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DO CARMO ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1000230-46.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JAIR DO CARMO ARAUJO Vistos. .. 

1. Em análise dos autos verifico que não consta restrição judicial lançada 

sobre o gravame do veículo objeto da presente ação, motivo pelo qual, 

indefiro o pedido formulado pelo autor em Id. 11258412. 2. Com a devida 

comprovação do pagamento da diligência do oficial de justiça, expeça-se 

mandado no endereço informado em Id. 10961630. 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 
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Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003671-98.2018.8.11.0002

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:

LUCAS PAULA NEVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 dias 

Várzea grande-MT20 de junho de 2018 Cumprindo o disposto no 

Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade 

de intimar o advogado da parte autora, para que em 05(cinco) dias, pague 

a diligência do Oficial de Justiça no bairro Cristo Rei em Várzea Grande, na 

conta eletrônica do Tribunal de Justiça deste Estado, no www.tjmt.jus.br, 

linck emissão de guias, diligências. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção 

nos termos do artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil. ADELIA DE 

SOUZA GERMANO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002793-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 2 7 9 3 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: M. SABATINI 

FILHO & CIA. LTDA. - ME Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Verifico que a pretensão da parte recai em cobrança de dívida, 

razão pela qual o valor a ser atribuído à causa deve observar o disposto 

no art. 292, I, do CPC. 3. Dessa maneira, em observância ainda à decisão 

proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial 

N° 1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na 

inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos 

termos do Art. 292, § 3° do CPC, que corresponde à integralidade do 

débito, compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas. 3. Assim, 

oportunizo à autora a emenda da inicial, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias esclareça/adéque o valor da causa ao que efetivamente pretende, 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC), devendo recolher 

as custas remanescentes, se houver, no mesmo prazo assinalado acima, 

sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003500-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN FREIRE BORMAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003500-78.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RENAN FREIRE 

BORMAN Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA move em 

desfavor de RENAN FREIRE BORMAN, com pedido liminar, tendo por objeto 

o bem descrito nos autos. 2. Compulsando os autos, verifico que não 

anexou aos autos o comprovante de notificação do requerido, ocasião em 

que lhe foi oportunizado o prazo para emenda da inicial, a fim de 

comprovar a mora do devedor. 3. Isso porque, o direito de o credor 

fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está 

diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que 

dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, 

para a constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, por 

intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 

5. No caso concreto, em emenda à inicial, o autor anexou o comprovante 

de notificação do requerido por meio de instrumento de protesto, contudo, 

realizado após a propositura da ação. 6. Com efeito, não se admite que a 

notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez 

que estes são condição de procedibilidade da ação de busca e 

apreensão. 7. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA - 

PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A 

constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. Assim, para o 

ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha efetivamente 

comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, sendo descabida 

a realização de protesto somente após a ordem de emenda da inicial. 

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- NOTIFICAÇÃO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO VIGENTE - 

APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A notificação do 

devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se declarar a nulidade 

dessa pactuação, ante a ausência de requisitos necessários à sua 

validade. Não há como acatar qualquer orientação quanto à matéria, se 

verificada a desconformidade destas com a legislação vigente, 

especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 103-A,170 e 192 

caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , Relator: Antônio 

Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 8. Não comprovada a regular 

constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. 9. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 10. Custas 

pagas na distribuição, deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 11. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 13. P. I. C. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 333972 Nr: 2542-17.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNYA CRISTINA SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304036 Nr: 24986-15.2012.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CARNES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, LUCIANO BOADAID BERTAZZO - OAB:8794-A, 

MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, em desfavor de PANTANAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE 

CARNES LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito (fls.94).

3. Em razão de sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal ao 

autor pelo correio para que o mesmo desse prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não se manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

7. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

8. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

10. P. I. C.

11. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 312101 Nr: 8191-94.2013.811.0002

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAMS DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: josè lídio alves dos santos - 

OAB:156.187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8.530-A, Roberta 

Beatriz do Nascimento - OAB:OAB/SP: 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, em desfavor de WILLIAMS DA SILVA OLIVEIRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que efetuasse o pagamento da 

diligência do senhor Oficial de Justiça (fls.56).

3. Em razão de sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal ao 

autor pelo correio para que o mesmo desse prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não se manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

7. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

8. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

10. P. I. C.

11. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307472 Nr: 3374-84.2013.811.0002

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA DA SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, LUCIANO BOADAID BERTAZZO - OAB:8794-A, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, em desfavor de FERNANDA DA SILVA MOREIRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito (fls.70).

3. Em razão de sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal ao 

autor pelo correio para que o mesmo desse prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não se manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

7. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

8. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

10. P. I. C.

11. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301775 Nr: 22530-92.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A NOVA 

DENOMINAÇÃO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETE MACIEL DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse convertida em ação de 

Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de LUZINETE MACIEL DE SANTANA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida (fls.73).

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que desse prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

6. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

7. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

8. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

10. P. I. C.
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11. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 335168 Nr: 3661-13.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.V. FINANCEIRA S/A C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALC PAPER COMERCIO E SERVIÇOS DE 

PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 417899 Nr: 20919-02.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MS- 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em que pese o teor da manifestação do exequente em fls. 60/61, 

verifico que o AR - Aviso de Recebimento fora assinado por terceiro 

estranho à lide, não se podendo afirmar que houve a citação válida do 

devedor.

2. Deste modo, deixo de acolher o pedido de indisponibilidade financeira e 

concedo ao autor o prazo de 5 dias manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito.

3. Em caso de inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o autor para 

que em prazo igual dê o prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

4. Às providências.

 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. RECEBO os EMBARGOS à execução, sem efeito suspensivo, uma vez 

que a parte autora não preencheu os requisitos necessários para 

atribuição do referido efeito (§ 1º, art. 919 do CPC).

2. Ouça o exequente, no prazo de quinze (15) dias - (art. 920, I, do CPC).

3. Apresentada impugnação com preliminares e/ou documentos, dê-se 

vista dos autos ao embargante para se manifestar, em dez (10) dias, sob 

pena de preclusão.

4. Após, conclusos para os fins do artigo 920 do CPC (julgamento 

antecipado ou instrução).

5. 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. Tendo em vista que o executado Anderson Lucio de Jesus não foi 

intimado acerca da indisponibilidade financeira efetivada, eis que o AR de 

fls. 59 foi recebido por pessoa estranha à lide, deixo de acolher, por ora, o 

requerimento de fls. 57, acerca da transferência de valores .

2. Desta forma, intime-se o executado pessoalmente, nos termos da 

decisão de fls. 53.

3. Posteriormente analisarei o pedido de bus via sistema INFOJUD.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304699 Nr: 315-88.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE LIMA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

..

1. Cumpra-se a determinação retro.

2. Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 432742 Nr: 2631-69.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTE LOPES REGIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do 

Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.10. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que arbitro por apreciação equitativa em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC. 11. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias.12. P.I.C...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 538140 Nr: 8943-90.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETANIA DE PAULA DOS ANJOS ME, BETANIA DE 

PAULA DOS ANJOS, DIEGO SOARES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691

 Vistos.

1. RECEBO os EMBARGOS à execução, posto que preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

2. Ouça o exequente, no prazo de quinze (15) dias - (art. 920, I, do CPC).
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3. Apresentada impugnação com preliminares e/ou documentos, dê-se 

vista dos autos aos embargantes para se manifestarem, em dez (10) dias, 

sob pena de preclusão.

4. Após, conclusos para os fins do artigo 920 do CPC (julgamento 

antecipado ou instrução).

5. DEFIRO aos embargantes os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC.

 6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 538141 Nr: 8944-75.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J BERMOND, JOSE BERMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. RECEBO os EMBARGOS à execução, posto que preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

2. Ouça o exequente, no prazo de quinze (15) dias - (art. 920, I, do CPC).

3. Apresentada impugnação com preliminares e/ou documentos, dê-se 

vista dos autos aos embargantes para se manifestarem, em dez (10) dias, 

sob pena de preclusão.

4. Após, conclusos para os fins do artigo 920 do CPC (julgamento 

antecipado ou instrução).

5. DEFIRO aos embargantes os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC.

 6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 538143 Nr: 8946-45.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. RECEBO os EMBARGOS à execução, posto que preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

2. Ouça o exequente, no prazo de quinze (15) dias - (art. 920, I, do CPC).

3. Apresentada impugnação com preliminares e/ou documentos, dê-se 

vista dos autos ao embargante para se manifestar, em dez (10) dias, sob 

pena de preclusão.

4. Após, conclusos para os fins do artigo 920 do CPC (julgamento 

antecipado ou instrução).

5. DEFIRO ao embargante os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do 

art. 98 do CPC.

 6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297945 Nr: 18432-64.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANA DO ESPIRITO SANTO ME, 

SANTANA DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente da manifestação de fls. 82.

2. Assim, concedo ao exequente o prazo de 05 (cinco) dias, para que 

junte o termo de cessão de crédito, bem como a relação de créditos 

cedidos em favor da cessionária, no intuito de demonstrar sua titularidade 

do crédito em relação à parte executada.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 276688 Nr: 20173-76.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO ZILLI LTDA - EPP, FERNANDO 

MAURO ZILIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA, em desfavor de 

FRIGORÍFICO ZILLI LTDA – EPP E FERNANDO MAURO ZILIANI, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito (fls.97).

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua 

manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281265 Nr: 25203-92.2011.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA LEMES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8.530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão convertida em ação de 

Depósito proposta por BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de 

ROSÂNGELA LEMES DO NASCIMENTO, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito (fls.75).

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que desse prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 596 de 607



6. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

7. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

8. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

10. P. I. C.

11. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290389 Nr: 10008-33.2012.811.0002

 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 - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BISPO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA MARQUES DE ARRUDA 

E SILVA - OAB:16107 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão convertida em ação de 

Execução de Título Extrajudicial proposta por FUNDO DE INVESTIMENTOS 

EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NÃO 

PADRONIZADOS, em desfavor de PEDRO BISPO DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que efetuasse o pagamento da 

diligência do senhor Oficial de Justiça (fls.72).

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que desse prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

6. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

7. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

8. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

10. P. I. C.

11. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 432015 Nr: 2154-46.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE APARECIDA JACINTA GUILHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do 

Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.10. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.11. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias.12. P.I.C..,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 389179 Nr: 4836-08.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE DOS ANJOS FRANÇA - ME, ARLETE 

DOS ANJOS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que a executada Arlete dos Anjos 

França não fora citada, somente a pessoa jurídica, de acordo com o teor 

da certidão de fls. 47.

2. Desta forma, indefiro o requerimento de fls. 80.

 3. Manifeste-se, pois, o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerendo o que entender necessário. Em caso de inércia do patrono, 

intime-se pessoalmente o exequente 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.: 271349 Nr: 12111-47.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8.530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20.732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão convertida em ação de 

Depósito proposta por BANCO HONDA S/A, em desfavor de WILLIAN 

PEREIRA DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que efetuasse o pagamento da 

diligência do senhor Oficial de Justiça (fls.99).

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que desse prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

7. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

8. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

10. P. I. C.

11. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 274814 Nr: 17822-33.2011.811.0002

 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 PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSO PAULO RUDNIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG - 

BRASIL MULTICARTEIRA, em desfavor de NELSO PAULO RUDNIK, ambos 

devidamente qualificados nos autos.
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2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito (fls.107).

3. Em razão de sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal ao 

autor pelo correio para que o mesmo desse prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não se manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Oficie-se o DETRAM-MT para proceder à baixa na restrição judicial, via 

RENAJUD, do Veículo Marca/modelo VOLKSVAGEN SAVEIRO TREND 1.6 

8V, ANO/MODELO 2010/2011, COR PRETA, CHASSI 

9BWLB05U4BP114151.

7. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

8. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

10. P. I. C.

11. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 426286 Nr: 25288-39.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDAL SERGIO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Damas Filho - 

OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO GMAC 

S/A, em desfavor de VIDAL SERGIO RONDON, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito (fls.84).

3. Em razão de sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal ao 

autor pelo correio para que o mesmo desse prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não se manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Expeça-se mandado de devolução do veículo ao requerido. No caso de 

venda, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o credor deposite o 

valor da venda ou valor do veículo pela tabela FIPE, devidamente 

atualizada.

7. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

8. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

10. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 316285 Nr: 12647-87.2013.811.0002

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de NOTIFICAÇÃO JUDICIAL proposta por ITAÚ 

UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em 

desfavor de ALESSANDRO ALVES MARTINS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

2. Em petição retro fl.63, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas processuais pagas na distribuição. Deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

8. P. I. C.

9. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 535662 Nr: 7618-80.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓ FORROS LTDA-ME, HOSSEIN KHALIL, CLODOVILIO 

DA CONCEIÇÃO, KELLY BALDIN BASSO, JULIANA RIBEIRO, CLAUDIO 

MARIO FERRAZ AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI EMPREENDEDORES MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. RECEBO os EMBARGOS à execução, posto que preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

2. Ouça o exequente, no prazo de quinze (15) dias - (art. 920, I, do CPC).

3. Apresentada impugnação com preliminares e/ou documentos, dê-se 

vista dos autos aos embargantes para se manifestarem, em dez (10) dias, 

sob pena de preclusão.

4. Após, conclusos para os fins do artigo 920 do CPC (julgamento 

antecipado ou instrução).

5. DEFIRO aos embargantes os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC.

 6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 241479 Nr: 2664-69.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO MARQUES DE SOUZA

 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. Ciente da manifestação do exequente às fls. 145.

2. Pois bem. De acordo com a certidão de fls. 146, a citação por edital foi 

realizada através do Diário de Justiça Eletrônico (DJE), motivo pelo qual, 

resta prejudicado o pedido do exequente.

3. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente para que em prazo igual, requeira o que 

entender necessário, 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.: 276015 Nr: 19400-31.2011.811.0002

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 598 de 607



 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 PCG - BRASIL MULTICARTEIRA ( FUNDO )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG- 

BRASIL MULTICARTEIRA (FUNDO), em desfavor de JULIO CEZAR DA 

CUNHA, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Em petição retro fl.78, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição. Deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

9. P. I. C.

10. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 227335 Nr: 7500-22.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIMAR JOSE DA SILVA, JOÃO DOS SANTOS 

MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - OAB:10064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos.

1. Intime-se o autor Neimar José da Silva, a fim de que se manifeste nos 

autos acerca do requerimento de fls. 179 (e documentos de fls. 180/184), 

no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para 

deliberações pertinentes.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 344017 Nr: 11097-23.2014.811.0002

 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: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODERNA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Cobrança proposta por ITAU UNIBANCO S/A, em 

desfavor de MODERNA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

2. A parte autora veio aos autos fl.115, requerendo a desistência da ação.

 3. Desnecessária a anuência da parte requerida visto que sequer fora 

citada.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. P. I. C.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 324928 Nr: 21314-62.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.6. Proceda-se a baixa na restrição 

judicial, via RENAJUD, caso existente.7. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos.8. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de 

condenar em honorários por insubsistir contenciosidade.9. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.10. P. I. 

C.11. Às providências.6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.7. 

Custas processuais pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.8. Observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos.9. P. I. C.10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 371073 Nr: 20225-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P R G TRANSPORTES E MATERIAL DE 

CONSTRUÇAO LTDA, PAULO ROBERTO GONÇALVES MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT12.560, Marcelo Álvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15445/0/MT, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro parcialmente o pedido do exequente formulado às fls. 57, vez 

que parte dos bens indicados possui restrição sob o gravame do veículo, 

havendo a possibilidade de não serem de propriedade do executado.

2. Feita tal consignação, determino que se proceda à penhora do veículo 

Ford/Pampa L, ano/modelo 1989/1990, placa JYH2401, mediante TERMO 

nos autos (art. 845, § 1º do CPC), devendo, por conseguinte, ser o 

executado intimado da respectiva PENHORA, na pessoa de seu advogado 

ou pessoalmente (art. 841, §§ 1º e 2º do CPC), e por este ato constituído 

DEPOSITÁRIO.

3. Providencie o exequente a averbação da penhora levada a efeito nos 

autos, junto ao órgão competente, mediante apresentação de cópia do 

auto ou termo, independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 

844 do CPC.

4. Na sequência, expeça-se mandado de avaliação do bem penhorado, e, 

sobre ela, manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) dias.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 537898 Nr: 8807-93.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RONDON GRACIOSO - 

OAB:17259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vsitos.

1. Trata-se de Embargos à Execução interpostos por Marcos Antonio 

Ferreira em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sudoeste de Mato Grosso - Sciredi Sudoeste, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Verifico, de inicio, que o embargante interpôs a presente nos autos da 

execução em apenso (Cód. 271362), sendo determinada a sua 

redistribuição por dependência (art. 914, § 1º).

3. Feita a distriguição, os autos vieram conclusos para análise.

 4. Pois bem, constato que o embargante ao propor a presente não 

obedeceu ao regramento previsto no artigo 917 do Código de Processo 

Civil, sendo que apenas alegou a impenhorabilidade da conta poupança.

5. Ainda, não informou o valor da causa nos termos do artigo 292 do 

Código de Processo Civil.

6. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades apontadas, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único),

7. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 337549 Nr: 5846-24.2014.811.0002

 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: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YES BRASIL LTDA, CRISTIAN MARY 

NOGUEIRA QUEVEDO, JURACI ALVES QUEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMERICO 

ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 Vistos.

1. Determino para que a senhora Gestora certifique o eventual decurso de 

prazo para apresentação de defesa pela parte requerida YES BRASIL 

LTDA.

2. Após, conclusos para julgamento.

3. Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 409346 Nr: 16326-27.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FG COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME, 

GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO, MARCIO GOMES LOUZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OABMT10932E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que os executados não foram 

citados, motivo pelo qual, indefiro o pedido de penhora, avaliação e 

remoção dos veículos.

2. Não obstante, determino a intimação do exequente, a fim de que se 

manifeste nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que de 

direito, objetivando a citação dos executados.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 272337 Nr: 14595-35.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406/A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 Vistos.

1. Concedo à exequente o prazo de 15 (quinze) dias para que se 

manifeste acerca da exceção de pré-executividade apresentada pelo 

executado.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 384730 Nr: 1875-94.2015.811.0002

 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: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA, IVAN NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em que pese à certidão de fl.116 informar que a empresa União 

Comércio e Distribuidora de Alimentos LTDA, fora citada, verifico que na 

certidão de fl.109 não constou que a empresa, ora requerida, fora 

devidamente citada na pessoa de seu representante legal.

2. Deste modo, torno sem efeito a certidão de fl.116 e via de consequência 

indefiro o pedido de julgamento antecipado da lide.

 3. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor se manifestar nos 

autos, requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do 

feito.

4. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

5. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 55501 Nr: 1615-37.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO 

MÚLTIPLO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS TEIXEIRA DE GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE ROSÂNGELA HETZEL - 

OAB:8244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema INFOJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo. Caso reste positiva a busca, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 476 

da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no 

processo essa ocorrência.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Em caso de inércia, intime-se o exequente 

pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

3. Ademais, verifico que o pedido de alteração do polo ativo da presente 

demanda resta prejudicado, considerando que já houve a substituição 

processual.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 240492 Nr: 1785-62.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL CARDANS LTDA ME, ERASMO 

CARLOS BRAULINO, ALESSANDRA LOPES BRAULINO, ANTONIO 

FERREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que as Cartas de Citações foram 

recebidas por terceiro, conforme se depreende dos A.R.s de fls. 114/115, 

o que significa que não houve a citação válida dos executados 

Alessandra Lopes Braulino e Erasmo Carlos Braulino.

2. Ademais, requer o exequente a citação via edital, tendo em vista a não 

localização dos executados Central Cardans Ltda ME e Antonio Ferreira 

Lopes.

3. Pois bem. Em que pese as considerações do exequente, verifico que 

não se esgotaram os meios necessários e indispensáveis para 

localização da parte.

4. Icumbe, pois, ao exequente, empreender esforços na busca do atual 

endereço para a efetivação da citação pessoa.

5. Desta forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor 

manifestar nos autos, requerendo o que entender necessário para a 

citação dos executados.

6. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do 

feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

7. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280806 Nr: 24732-76.2011.811.0002

 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): DJALMA JOÃO DOS ANJOS

 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: JAIR DEMETRIO - OAB:15904, 

JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 12.350, LEANDRO 

CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549

 Vistos.

1. Considerando que a parte devedora (instituição financeira), mesmo 

devidamente intimada, quedou-se inerte acerca da indisponibilidade 

financeira levada a efeito, conforme se verifica em certidão de fl. 185, 

CONVERTO a indisponibilidade financeira em penhora, nos termos do 

artigo 854, § 5º do Código de Processo Civil.

2. Expeça-se o alvará para a transferência dos valores bloqueados na 

conta informada em fl. 189.

3. Comunique-se a parte pessoalmente acerca dos valores depositados 

na conta do seu patrono.

4. No mais, vez que satisfeita integralmente à dívida, à extinção do feito é 

medida que se impõe.

5. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita a obrigação.

6. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

8. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 451751 Nr: 12636-53.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBO QUIMICA IND E COM P QUIMICOS 

LTDA, JONAS FERREIRA CARNEIRO, ALAN CESAR FIDELIS

 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: HOMERO MARCHEZAN - 

OAB:OAB/MT 6624

 Vistos.

1. Considerando a procuração de fls. 103, concedo aos executados, 

Globo Química Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda e Jonas 

Ferreira Carneiro, vistas dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias.

2. Após, determino a intimação do exequente, a fim de que se manifeste 

nos autos acerca da certidão de fls. 92. Em caso de inércia, intime-se o 

exequente pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção (art. 485, § 1º do CPC).

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 407032 Nr: 15145-88.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS 

SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANJA FIGUEIRA LTDA, MIRNA DE CLEIDE 

MORENO RODRIGUES, HEVÉLCIO EZEQUIAS RODRIGUES, LAURIANE 

RODRIGUES ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10.407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para depositar a diligência do Oficial de Justiça, em 

cinco dias, no bairro Centro em Cuiabá, na conta eletrônica do Tribunal de 

Justiça deste Estado no www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, 

diligências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 104875 Nr: 959-41.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERTZ COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA, 

PEDRO FRANCISCO SANSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OABMT10932E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO THEODORO FABRINI 

- OAB:10018/MT

 Vistos.

1. Defiro parcialmente o pedido do exequente formulado às fls. 154, vez 

que parte dos bens indicados possui restrição sob o gravame do veículo, 

havendo a possibilidade de não serem de propriedade do executado.

2. Feita tal consignação, determino que se proceda à penhora dos 

veículos indicados às fls. 150 (Fiat/Strada Fire CE Flex, ano/modelo 

2008/2008, placa APX 1775, Fiat/Uno Mille SX, ano/modelo 1996/1997, 

placa HRF 9481, VW/Santana GLS, ano/modelo 1990/1990, placa JYA 

8191, mediante TERMO nos autos (art. 845, § 1º do CPC), devendo, por 

conseguinte, ser o executado intimado da respectiva PENHORA, na 

pessoa de seu advogado ou pessoalmente (art. 841, §§ 1º e 2º do CPC), e 

por este ato constituído DEPOSITÁRIO.

3. Providencie o exequente a averbação da penhora levada a efeito nos 

autos, junto ao órgão competente, mediante apresentação de cópia do 

auto ou termo, independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 

844 do CPC.

4. Na sequência, expeça-se mandado de avaliação dos bens penhorados, 

e, sobre ela, manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) dias.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 294912 Nr: 15093-97.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CRED. FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CAROLINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a presente demanda é embasada em Cédula de 

Crédito Bancário CP/CDC, o que representa título executivo à luz da 

legislação processual vigente, bem como, não foi a parte requerida citada, 

DEFIRO o pedido retro quanto à conversão em Execução de Título 

Extrajudicial.

 2. Alterem-se os dados constantes na capa dos autos e no sistema 

Apolo.

3. Cite-se a parte devedora (no endereço indicado às fls. 56), para pagar 

o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829).

4. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor. Oficial de Justiça 

penhorar de imediato quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo 

a sua avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores, em seguida.

5. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados tantos 

bens quantos bastem para a garantia da execução (CPC, art. 830).

6. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da dívida. (CPC, art. 827) e, para o caso de pronto pagamento, a 

verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1°).

7. Consigne-se, que o prazo de embargos é de 15 dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos no mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915).

8. Consigne-se ainda, que no prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do 

valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o 

executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês. (CPC, art. 916).

9. Ademais, em que pese o requerimento de fls. 55, verifico que já fora 

realizada busca através do sistema INFOJUD, conforme extrato de fls. 40.

10. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 271362 Nr: 12124-46.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RONDON GRACIOSO - 

OAB:17259

 Vistos.

1. Cumpra-se o ítem 5 e seguintes da decisão de fls. 98/98-v.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 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. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do(a) executado(a), até 

o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 

854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o executado, por 

seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação 

postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

4. Caso venha o executado arguir a matéria descrita no inciso I, acima 

referenciado, intimem-se o exequente a manifestar-se sobre ela no prazo 

de 05 (cinco) dias, remetendo-se, após, conclusos para análise do pedido.

5. Havendo manifestação apenas quanto ao item II daquele dispositivo, 

façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido, 

independentemente de manifestação da parte contrária, eis que a 

indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de ofício, pelo juízo.

 6. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

7. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

8. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 11711 Nr: 221-39.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA M. J. LTDA, PAULO 

JESUS RIBEIRO, MARIA LOURDES MACHADO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que os executados até o presente momento não 

quitaram 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, até o limite 

do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros dos 

devedores, conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intimem-se os 

executados, por seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, 

mediante intimação postal, para que, querendo, manifestem-se no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

4. Caso venham arguir a matéria descrita no inciso I, acima referenciado, 

intimem-se o exequente a manifestar-se sobre ela no prazo de 05 (cinco) 

dias, remetendo-se, após, conclusos para análise do pedido.

5. Havendo manifestação apenas quanto ao item II daquele dispositivo, 

façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido, 

independentemente de manifestação da parte contrária, eis que a 

indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de ofício, pelo juízo.

 6. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação dos 

executados, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

independentemente de lavratura de termo, com a imediata transferência do 

montante indisponível para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, 

§5º).

7. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

8. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281457 Nr: 172-36.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIZZAMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALÇADOS LTDA -ME, MAKSUWELY PIZATI ROCHA DOS SANTOS, JOSÉ 

DIVINO MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado JOSÉ DIVINO MARIANO, 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 devedor até o limite do débito indicado nos autos, via 

BACENJUD, nos termos do art. 854, do mesmo códex, conforme extrato 

em anexo.

2. Com relação ao pedido de arresto em desfavor dos executados 

VIZZAMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA ME e 

MAKSUWELY PIZATI ROCHA ALVES, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código.

 3. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 4. Assim, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos dos executados, 

na modalidade de arresto, até o limite do débito indicado nos autos, via 

BACENJUD, conforme extrato da operação que ora se junta.

5. 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.

 6. Desta feita, indique o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, bens do 

devedor já citado da ação, passíveis de penhora e, quanto aos devedores 

ainda não citados, no mesmo prazo requeira o que entender necessário 

para o regular andamento do feito.

7. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o exequente a promover o 

andamento do feito, no prazo acima descrito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

8. Outrossim, solicite-se a Secretaria, informações acerca do cumprimento 

da Carta Precatória expedida à Comarca de Rio Branco/MT.

9. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 249297 Nr: 8840-64.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTRA -MASSEY-PEÇAS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em que pese o requerimento do exequente, verifico que as partes 

celebraram um acordo, conforme fls. 150/158 dos autos, o qual foi 

devidamente homologado, com determinação de suspensão da ação (fls. 

160).

2. Desta forma, intimar exequente para que se manifeste nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão de fls. 259, bem como, 

informe se o acordo foi devidamente cumprido, considerando que o 

término das obrigações estava previsto para abril/2018 (fls. 160).

3. Em caso de inércia, intime-se o exequente pessoalmente, para dar 

regular prosseguimento ao feito, em igual prazo, sob pena de extinção 

(art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 372530 Nr: 21264-02.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J BERMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/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. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318513 Nr: 14900-48.2013.811.0002

 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): MILTON GOMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:MT 16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente do pedido de baixa da restrição judicial sob o gravame do veículo 

que aportou ao feito, entretanto, INDEFIRO-O, vez que não consta nos 

autos qualquer determinação neste sentido.

2. Certifique-se o eventual trãnsito em julgado da sentença e arquivem-se 

os autos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302899 Nr: 23797-02.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI ROBERTO ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente do pedido de baixa da restrição judicial sob o gravame do veículo 

que aportou ao feito, entretanto, INDEFIRO-O, vez que não consta nos 

autos qualquer determinação neste sentido.

2. Certifique-se o eventual trãnsito em julgado da sentença e arquivem-se 

os autos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 490310 Nr: 8215-83.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE SILVA NAVARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:17461/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR
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 Com a devida habilitação do advogado da parte Embargada, ora 

exequente nos autos de nº8215-83.2017.811.0002 (código 441641), 

procedo a seguinte intimação à parte Embargada, na pessoa de seu 

advogado, quanto ao presente embargos à execução, conforme decisão 

de fls.26: "Vistos (...)Ouça o exequente, no prazo de quinze (15) dias – 

(Art. 920, I, do CPC (...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 535666 Nr: 7622-20.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETEL APARECIDO DE CARVALHO, ETEL APARECIDO DE 

CARVALHO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Com a devida habilitação do advogado da parte Embargada, ora 

exequente nos autos de nº12437-46.2007.811.0002 (código201762), 

procedo a seguinte intimação à parte Embargada, na pessoa de seu 

advogado, quanto ao presente embargos à execução, conforme decisão 

de fls. 20: "Vistos(...)Ouça o exequente, no prazo de quinze (15) dias – 

(Art. 920, I, do CPC)(...)."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004444-46.2018.8.11.0002

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:

ELIAS FORTES DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 4 4 4 4 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ELIAS FORTES 

DA SILVA JUNIOR Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto 

o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000469-84.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. DAS G. G. FERREIRA TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

MARIA DAS GRACAS GOMES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000469-84.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: M. DAS G. G. FERREIRA TRANSPORTES - ME, MARIA DAS 

GRACAS GOMES FERREIRA Vistos. 1. Ciente do pedido do autor em ID. 

8304223, entretanto, postergo sua análise para após a manifestação 

acerca da certidão do senhor Oficial Justiça, eis que verifico não haver a 

informação sobre a citação da requerida Maria das Graças Gomes 

Ferreira, concedo o prazo de 5 dias para tanto. 2. Após, conclusos. 3. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004442-76.2018.8.11.0002

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:

CARLA PEREZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 4 4 4 2 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CARLA PEREZ 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Compulsando os 

autos, verifico que o CEP constante da notificação extrajudicial 

(78150-442), diverge do constante no contrato CEP (78150-000), pois em 

consulta ao sitio eletrônico dos Correios fora verificado que o CEP 

constante da notificação se refere ao endereço (Rua Brasil, Cohab A Bela 

, Jardim Santa Isabel, Várzea Grande). Muito embora não se exija que a 

assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário, tenho 

que não ficou devidamente comprovada a mora do requerido com relação 

ao débito. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades acima apontadas, 

sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. 

Intime-se. 6. Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001238-92.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE E. C. FURTADO - COMERCIO - ME (EXECUTADO)

JOSE EDUARDO CARDOSO FURTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001238-92.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: JOSE E. C. FURTADO - COMERCIO - 

ME, JOSE EDUARDO CARDOSO FURTADO Vistos. 1. Determino para que a 

senhora Gestora certifique o eventual decurso de prazo para 

apresentação de defesa pelos executados. 2. Após, conclusos para 

análise do pedido de indisponibilidade financeira. (ID. 8729207) 3. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001823-47.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORAIS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME (EXECUTADO)

VICENTE AUGUSTO DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001823-47.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: MORAIS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME, 

VICENTE AUGUSTO DE MORAIS Vistos. 1. Ciente do pedido do autor em 

ID. 8675373, todavia, INDEFIRO-O, vez que ressai das certidões dos 

Oficiais de Justiça que o mandado de citação não fora cumprido em razão 

de o próprio autor não ter depositado a diligência ou ter fornecido os meios 

necessários para cumprimento. 2. Concedo ao autor o prazo de 5 dias 

para que dê o regular prosseguimento ao feito. 3. Decorrido o prazo sem 

manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo igual 

pugne pelo que entender necessário, sob pena de extinção. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004010-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONNY RODRIGO LEITE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004010-91.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JONNY RODRIGO LEITE DE OLIVEIRA 

Vistos .. 1. Ciente do recurso de apelação em (Id. 12144155) e do pedido 

de desistência em (Id. 12561999). 2. Pois bem, tendo em vista o pedido de 

desistência do autor, tenho que o julgamento do recurso de apelação 

restou prejudicado. 3. Assim, o arquivamento é a medida a ser tomada. 4. 

Certifique o eventual transito e julgado e arquivem-se os autos. 5. Ás 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001079-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKON DOUGLAS SURDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001079-18.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MAIKON DOUGLAS SURDI Vistos. 1. 

Ciente do pedido do autor em ID. 11275693, todavia, verifico que não 

consta nos autos qualquer inclusão de restrição judicial realizada por este 

Juízo. 2. Concedo ao autor o prazo de 5 (cinco) dias, para que se 

manifeste, requerendo o que de direito, objetivando a citação do requerido. 

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente, 

para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento ao feito, sob pena 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 4. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000243-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES AMERICAS COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000243-45.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: TRES AMERICAS COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME 

Vistos. 1. Em petição de ID. 10675488, o autor veio aos autos informar que 

o bem objeto da ação fora devidamente apreendido, pugnando pela 

expedição de mandado de citação no endereço da inicial. Juntou aos 

autos o Auto de Busca e Apreensão e Depósito em ID. 10675482. 2. Em ID. 

10813689 aportou certidão informando que fora protocolado Embargos de 

Terceiros por Savio Sorvetes Indústria e Comércio Eireli, onde fora 

deferida por este Juízo suspensão da liminar desta busca e apreensão e a 

manutenção provisória da posse do baú apreendido, ainda, que o 

embargado se abstenha de realizar a alienação do baú de câmara fria. 3. 

Pois bem. Em que pese o pedido do autor para o prosseguimento do feito, 

é certo que houve a suspensão da liminar da presente ação nos 

Embargos de Terceiro, deste modo, mantenho a suspensão destes autos 

até posterior deliberação nos Embargos de Terceiro PJE 

1006549-30.2017.8.11.0002. 4. Após, conclusos. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000045-42.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUMAR OCTAVIANO DA COSTA (EXECUTADO)

J. O. DA COSTA CONFECCOES EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000045-42.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: J. O. DA COSTA CONFECCOES EIRELI - EPP, JUMAR 
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OCTAVIANO DA COSTA Vistos. 1. Trata-se de ação de Execução de 

Titulo Extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S/A, em face de J. O. 

DA COSTA CONFECCOES EIRELI – EPP e JUMAR OCTAVIANO DA COSTA, 

todos devidamente qualificados nos autos. 2. As partes em conjunto 

vieram aos autos informar que realizaram um acordo extrajudicial, 

pugnando pela homologação e extinção. 3. Posteriormente a autora vem 

ao informar que a parte requerida descumpriu o acordo, apresentando o 

valor do débito e pugnando pela penhora. 4. Pois bem. Tenho por bem que 

a homologação do acordo restou prejudicada ante o descumprimento 

noticiado nos autos. 5. Deste modo, dou o prosseguimento ao feito e, 

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. 6. 

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. 7. 

Desta feita, indique o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora. Em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC. 8. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004808-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN AQUINO MEDEIROS DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004808-86.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: KAREN AQUINO MEDEIROS DE MORAIS Vistos. 1. Trata-se 

de ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, em face de KAREN AQUINO MEDEIROS DE MORAIS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. As partes em conjunto 

vieram aos autos informar que realizaram um acordo extrajudicial, 

pugnando pela homologação e extinção. 3. Posteriormente a autora vem 

ao informar que a parte requerida descumpriu o acordo, apresentando o 

valor do débito e pugnando pela penhora. 4. Pois bem. Tenho por bem que 

a homologação do acordo restou prejudicada ante o descumprimento 

noticiado nos autos. 5. Deste modo, dou o prosseguimento ao feito e, com 

relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a indisponibilidade nos 

ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à gradação prevista 

no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o dinheiro como 

preferência na ordem dos bens a serem penhorados/arrestados. 6. Não 

bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no 

sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 1240270/RS 

(2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite do débito 

indicado nos autos. 7. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade 

nos ativos financeiros do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 

854 do Código de Processo Civil, conforme extrato da operação que ora 

se junta. 8. 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. 9. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender necessário, e, em caso de inércia, 

intimem-se pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, 

no prazo acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 10. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005460-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON GREGORI MULLER DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005460-69.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A. 

REQUERIDO: MAICON GREGORI MULLER DE PAULA Vistos. .. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, promovida por 

BANCO ITAU VEÍCULOS S/A, em desfavor de MAICON GREGORI MULLER 

DE PAULA, ambos devidamente qualificados nos autos, tendo por objeto o 

bem descrito nos autos. 2. Compulsando os autos, verifiquei que a 

notificação encaminhada ao devedor referiu-se à parcela com vencimento 

em 08/12/2016, que estava devidamente quitada, conforme planilha 

colacionada ao feito em Id. 9085521. 3. Dessa forma, fora oportunizado ao 

autor que sanasse a irregularidade apontada, ocasião em que, trouxe aos 

autos à notificação de Id. 11948675, que foi realizada após a propositura 

da ação. 4. Com efeito, não se admite que a notificação ou o protesto 

ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de 

procedibilidade da ação de busca e apreensão. 5. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM 

MORA NÃO COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO 

DA AÇÃO - INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO DEVIDA. A constituição em mora do devedor é pressuposto 

de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. 

Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha 

efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, 

sendo descabida a realização de protesto somente após a ordem de 

emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- 

NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO 

VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A 

notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se 

declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de requisitos 

necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer orientação 

quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com a 

legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 6. Não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 7. Ante o exposto, declaro 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, 

do CPC. 8. Custas pagas na distribuição, deixo de condenar em honorários 

por insubsistir contenciosidade. 9. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 10. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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